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HLAVA PRVNÍ.

OCHRANA DTSTVÍ A MLÁDÍ.

NAPSAL DR. BETISLAV FOUSTKA.

Národové právem ekají budoucnost od zdaru svých

píštích generací. Soustavná ochrana dtství a mládí ná-

leží tudíž mezi nejhlavnjší úkoly existenní politiky

národní.

Politika, jež se týká ochraaiy dtství a mládí, je po-

litikou sociální i kulturní zárove.

Je to spolu jedna z nejmladších vtví novodobé po-

litiky vbec. Vždy na p. prvá soustavnjší pée o mlá-

dež zanedbanou a mravn ohroženou nesahá dále zpt

než do poloviny pedešlého století: teprve r. 1854 vzni-

kají v Anglii prvé ústavy pro ochrannou výchovu —
známé Reformátory Schools. A prvé sdružení na ochranu

' ml4(íeže utiskované založeno dokonce až v r. 1875 v No-

\ vém Yorce.

Jest to divné a pece pochopitelné. Pochopitelné

z vývoje evropského lidství. Nová doba se charakterisuje

mohutným úsilím o osvobození a vypracování osobnosti

jednotlivcovy, úsilím o osvobození a zrovnoprávnní

vrstev a tíd utlaovaných a neplnoprávných. V tomto

velkém pochode osvobozovacím, který je zárove po-

stupem k demokratismu, šlo nejprve o vymanní »te-

eská Politika. V. 1
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tího« Stavu — mšanského — z nadvlády privilego-

vaného aristokratismu svtského a duchovního. Bželo

dále o osvobození a zrovnoprávnní stavu »tvrté'ho« —
proletariátu. Spolu se hlásila žena o uznání své osobnosti

a svých práv. Konen se obrací zetel k dítti, k jeho

osobnosti, svobod a štstí — na nejslabšího dochází na-

posled.

Nechci tím íci, že by se lidé díve nebyli starali

o dít a o mládež. Ale to bude nový úkol: pojmout celý

souhrn dtství a mládí v uvdomlou lásku. O to pjde,

aby národové vdom a uvdomle ídili osudy rodících

se a vyrstajících generací z jama a poroby k svobod-

nému, silnému a ušlechtilému plemeni, splovateli to i-

stého lovctví.

To jsou moty budoucnosti. Jsme zatím od nich posud

daleko.

Ovšem jako v jiných spoleenských jevech, vidt

i v postavení mládeže proti dívjším dobám pokrok, ne

sice pímoárn a ne v každé kultue stejným stupnm,

ale pece v celku pokrok.

Poroba dtí, mládeže nedosplé i dospívající bývala

v starých civilisacích a polocivilisacích, podobn jako

u pírodních národ vtšinou velmi tuhá. Jakkoli nelze

ztotožovat, ba ani leckdy dobe srovnávat staré kul-

tury s pomry pírodních národ, pece nkteré znaky

otroctví a poroby mládeže jsou u obojích spolené.

Jeví se zejména v právu nad životem a smrtí novo-

rozenc (ásten i dosplého potomstva), v právu pro-

dávat dti nebo je dávat v zástavu, v urování satku

dítek a konen v rozmanitých zvycích a pravidlech

životních, v nichž se žádá naprostá poddanost a posluš-

nost dtí vi rodim nebo píbuzným.
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V dnešních kulturních státech vymizely takové a po-

dobné znaky poroby. Byla pekonána hrubá selekní po-

litika starých civilisací a pírodních národ, vymycují-

cích násiln, co se dobe nehodilo k životu nebo co bylo

spolenosti na obtíž. Není práva pohazovat slabé novo-

rozence do vln Eurota nebo je zstavovat v slujích po-

hoí Taygetu. Dnes by Platon již nehlásal, aby mrzá-
kové a degenerovaní byli zakopáváni na tajném míst.

V naší civilisací se neutracují novorozenci jako u n-
kterých národ pírodních z pouhé povry, jako když se

narodili hlavou naped nebo když pišli se zuby na svt,

nebo když pi svém zrození byli uvítáni boulivým po-

asím.

Dnes zákon nedovoluje prodávati dti do otroctví

nebo je dávati v zástavu za dluhy. Zákon neposkytuje

donucovacích prostedk proti satku nebo ku satku

plnoletých dtí, jako bývalo nejen v starších kulturách,

kde bylo velmi tuhé omezování, nýbrž i velmi dlouho

v dobách nových. Vždy na p. ve Francií podle edikt

Jindicha III., Ludvíka XIII. a XIV. nesmli synové pod

30. rokem bez svolení rodi vstupovat ve satek.

Poddanství vi rodim nebo píbuzným vbec není

daleko takové, jakým za dávných as bývali poutáni

i dosplí synové a dcery. Bývaly kultury, v nichž auto-

rita otcovská byla tak neobmezená, že pomr dtí k ro-

dim byl tém otrocký. V starém Mexiku byly dti vy-

chovávány v takové bázni, že se i po svém satku stží

odvažovaly ped rodii nahlas promluvit. Jinde zas jako

u Egypan a Arab si synové v pítomnosti otcov ne-

dovolili bez vyzvání se posadit nebo jíst. Také u starých

Hebre poddanství syn nepestávalo ani ve vku do-

splém. Jak veliká byla moc otcovská u starých í^íman.
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toho si byJi sami ímané vdomi. Je typicky vyjádena

v Institucích (I, 9. 2) slovy: »Moc, kterou máme nad

svými dtmi, jest vlastní obanm ímsikým, nebo není

žádných jiných národ, kteí by mh touž moc nad svými

dtmi, jako my máme nad svými.«

A zajisté, u Rek aspo když syn odrostl a odešel

z domu otcovského, byl vybaven z jeho moci. Podobn
i u kmen germánských. U starých Slovan soustava

patriarchální, pobývání ženatých syn v širší rodin

otcov pinášelo s sebou jistou poddanost i po satku.

Nejvtší moc, zdá se, zaruovaly staré zákony Velko-

rusm. Ale ani u nich, jak soudí Maciejowski, není

pravdpodobno, že by syn byl býval mohl být prodán

za otroka. U Jihoslovan podle prof. Bogišie otcovská

moc nebyla tak velká jako u Rus.
V celku lze íci, že u všech národ v starších dobách

poroba dtská byla velmi znaná. Práva rodi a povin-

nosti dtí byly vymezeny zákonem nebo stanoveny

pevným zvykem. Za to o právech dtí a nedosplých

osob vbec uvažováno velmi málo a nezaruováno tém
nic. Rodie nakládali s dtmi jako s ním, co jim pí-

sluší jako výtvor. Fakt splození sám již dával domnlé
právo osobovat si neomezenou moc.

2e se toho mocenského i>omru zneužívalo, je jisto

— zneužívá se ho dosud. Proti kivdám nebylo dost za-

stání. Ochrana veejným mínním poskytovaná byla

slabá. Ba nkde se pímo bránilo, aby si dti nemohly

zjednat ochranu. V ín na ,p. byl uren velký trest na

dti, které by obvinily otce nebo matku by sebe prav-

divji.

Tím vším není eeno, že by nebylo bývalo pirozené

lásky a obtavosti rodi k dtem. A navzájem i pi té
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tuhosti jsou píklady velké oddanosti, piety a lásky dt-

ské v starých kulturách.

Ale fakt pvodní porobj^ a vázanosti zstává faktem.

Jeho pežitky táhnou se do stedovku, ba i do nové

doby. Spencer ve své Ethice pipomíná, že ve Francii až

do doby Velké Revoluce dti bývaly pímo otroky.

Jestliže syn i ve zralém vku urazil otce, mohl být od

nho uvržen do vzení. Dcery bývaly asto proti své

vli dávány do kláštera.

Avšak zjemíováním a zlidšfováním lovka nastává

asem i lepší pomr dosplých k mládeži. Rozsah staro-

dávné moci rodi se zužuje, tvrdost se mírní. A to již

ve vývoji starých kultur samých. V samém í^ím p-
vodní absolutismus moci otcovské, ona manus patria,

potuchá již za republiky, ješt více však za císaství.

Smysl pro právo u í^íman jako zase smysl pro svobodu

u í^ek zjednává si znenáhla prchod i na tomto poli.

Kesanstvím zavál posilující vánek. Kristus je pítel

malikých, pítel mládeže. Jako se k chudým obrací,

obrací se i k ní. Jeho nové uení má osvobodit od starého

zpsobu života. Pevrací i pomr mladých k zastancm

starého ádu, a by to byli i rodie.

V toku doby vbec nastává uvolnní, tím vtší, ím
více se blížíme dob nové. Mohutný uvdomovací pochod

novodobého lidstva, vyvinující se již od reformace, pi-

nesl v posledních dsledcích také duši dtské kus svtla

a tepla. Byl to proces zárove emancipaní.

Rousseau mluví nadšená slova svobody: chce svo-

bodu nejen pro dosplé, ale i pro mládí. Revoluce fran-

couzská prohlašuje také »práva synovská«, a zákonitými

akty odstrauje nkteré zbytky nevolnictví mládeže.
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Národ anglický v 19. století stává se prkopníkem mo-

derního úsilí o ochranu mládeže.

A v pítomné chvíli zaíná se u všech osvícených

národ zpsobem uvdomlejším a hromadnjším obracet

pozornost k svtu mládeže. Rodí se otázka dtská.

Odborná vdecká studia psychologická, sociologická,

paedagogická a hygienická osvtlují neznámé ped tím

problémy dtství a mládí.

Krásná literatura — zejména ruská — zahloubává se

od dob Dostojevského pozornji do taj dtské

duše, a vedle rzných dosplých rek naší doby vidíme

v literatue na scénu vystupovat drobné hrdiny. Kola

Krasotkin v Bratích Karamazových, srdnatý, osvícený

a samostatný hoch, je opravdu pedzvstí píštího po-

kolení, on, jenž spolu je zastancem chorobného chu-

dáka. I v Netice Nezvánov máme otázky dtské. Pi-

chází echov se svými milými drobnými dtskými
figurkami. C i r i k o v odhaluje sociální bídu dtského ži-

vota ve svém Tuláku. jinde líí útlak brutální politicko-

policejní ruky proti probouzejícímu se gymnasistovi. S i-

birjakov nám pedvádí trpícího mrzáka, obt chu-

doby a nouze bytové.

V literatue sociální a právní poíná se mluvit vedle

práva dosplých také o právech dtí a nedosplých

vbec.

V praxi spolenost a její jednotliví orgánové poínají

si vdomji všímat života a osud mládeže, zaínají se

podnikati prvé nábhy k tomu, emu íkáme sociální pée
o mládež, t. j. pée o mládež, které nemže poskytnout

pée vlastní rodina, a která tudíž je odkázána na ve-

ejnou péi spolenosti samé, na ochranu spolenosti.

Nový to úkol politiky humanitní.
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Ba mezi mládeží samou mžeme pozorovat nové

hnutí. Aspo u vrchních desíti tisíc vyvolených šast-

njších mladých duší, žijících ve vyšším sociálním a kul-

turním prostedí, mžeme spatovat sebevdomjší vý-

voj k svobodnjší individualit, vdomjší úsilí o svou

vlastní emancipaci af z tradiní reglementace školské

nebo z tradiních pedsudk rodinných a spoleenských,

z útlaku klerikálního církevnictví a p. Je ást mládeže

pracující o vytvoení svého lidství. Je pozoruhodno, že

se tento pochod poíná patrn ukazovat také v kruzích

dívích.

To je zásvit ranních ervánk rozednívajícího se no-

vého jitra, pedzvst nového století humanity.

Ale vše to jsou pouze poátky na dráze k vytvoení

isté, krásné, zdravé, silné a ušlechtilé osobnosti mládeže.

Onen lepší vývoj platí zatím pro malou menšinu

šastnjších vyvolenc. Skutený stav širých kruh mlá-

deže i v civilisovaných státech dnešní doby je asto dost

málo utšený.

Vedle oné šastnjší menšiny jsou veliké zástupy

mládeže strádající, ubohé, opuštné, zanedbané, vyko-

isované, propadající zkáze tlesné, duševní i mravní:

mládeže, které scházejí základní podmínky pro uplatnní

práv lidských, ba pro snesitelný život vbec.

Je poád ješt pro osvobozovat z poroby a bídy

fysické, hmotné, hospodáské, duševní a mravní. Jsou

posud chorobné jevy spoleenské, jež oste charakterl-

sují pomr dosplých k nedosplým a jež jsou tžkou ob-

žalobou soudobé spolenosti.

Pohleme aspo na kus sociální pathologie dtství

a mládí.



I. Sociální pathologie dtství a mládí.

1. Vraždy dtí.

í^ekl jsem: dnes není práva nad životem a smrtí,

není práva za žádnou podmínkou dti utracovat a po-

hazovat. Posvátnost života dtského v tom zeteli zvý-

šena. Ale pece se piházejí úmyslné a pímé vraždy

dtí. Pokládají se sice za zloin, ale piházejí se v potu
vtším nežli se obecn zdá.^ A jist bývaly na p.
v 18. století ješt etnjší, jak mžeme souditi z dekretu,

jímž císaovna Marie Terezie r. 1762 zakládala nalezinec

u sv. Maí Majídaleny v Praze, »dojata byvši stále se

vzmáhajícími vraždami dtí«.

Kdo si vzpomene na výjev z Tolstého Vlády tmy,

jak ve sklep chrustají kostiky vraždného dítte, po-

chopí rázem hrúznost inu a jeho nepirozenost v sou-

asném stavu kulturním. Kdo si uvede na mysl Zolovy

rafinované andlíkáky (v »Plodnosti«), které hromadn
po-sílaly na onen svt malá robátka, chladn, jako by se

1 Nelze jich úpln vyísliti, ponvadž se úmyslnou vraždou dti

rozumjí pípady zjevného zavraždní náhlého. Ani tyto pípady nedo-

stanou se všechny ped soud. Ale mnohem vtší poet vražd, mnohem
horších vražd se skrývá v týrání dtí se smrtelným koncem. Z tch

veliké množství, ba jist znaná vtšina unikne stíhání a tím i statistice.

Proto íslice, které podává Hoegelova práce Die Straffálligkeit auf

dem Gebiete der vorsátzlichen Korperverletzung (Allg. Stát. Archiv V,

2, 189Q), nemohou zobraziti pravého stavu. Hoegel uvádí, že v Ra-

kousku z trestných skutk proti životu dtskému bylo stíháno ron
prmrn v období: 1864-68, 69-73, 74-78, 79 83, 84-88, 89-93

. dtských vražd (§139) 106 117 104 110 113 89

2. vyhnání plodu (§ 144-8) 12 11

3. pohození dítte (§ 149-51) 38 30

4. zatajení porodu (§ 339) — —
Kolik však pípad udalo se tajn'

15 26 38 45

34 36 28 22

175 227 268 264
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nechumelilo, ale ovšem za dobrou odmnu — má jinou

stránku tohoto jevu. Dnes v zoufalství, v duševní a

mravní tm, mnohá mladá matka, opuštna ode všech

a nevdouc, jak uživiti sebe s díttem, zbavuje se náhle

a násiln své pítže — zase jiný aspekt/ Jsou i pípady,

kde z píin ponejvíce psychopathologických bývají dti

usmrcovány od cizích osob, jako svého asu (r. 1906 a

1907) v Mnichov ada dtí byla Mletou chijvou spro-

vozena se svta tajným a nenápadným zpsobem (vbod-

nuta jim do lebky dlouhá jehlice z klobouku).^ Perverse

pohlavní (sadismus) a jiné abnormnosti vyžadují si ron
také jistého potu dtských obtí. V Nmecku v posled-

ních letech pobouil známý pípad domácího uitele

Dippolda, naše veejnost byla poátkem r. 1909 rozrušena

trojnásobnou vraždou spáchanou ne zplna trnáctiletým

hochem J. Skálou na dtech v Radešovicích u Prahy.

Než v celku všeliké pípady úmyslného zavraždní

dtí nejsou absolutn pes píliš etné, a potu jejich, jak

se zdá, ve všech kulturních státech ubývá.

Repressivní zákonodárství není zpsobilé zmenšit

nápadn jejich poet, natož je úpln odstranit. S výsled-

kem se mže potkat jenom profylaktická politika so-

ciální a kulturní: pozdvižení obecné úrovn hmotné, roz-

umové a mravní, zmna názoru na nemanželské dít.

* Srovn. pípad slováckého dvete ve Vídni r. 1904, nebo pí-

pad služky vražednice ped porotou budjovickou 1907. Tak astji.

2 Zpráva v Grossov Archiv f. Kriminalpsychologie und Krimina-

listik, sv. 32 (1908), str. 375 a v Zeitschr. f. Medizinalbeamte 1908,

. 18. Referent podotýká, že takové zloiny bývají nesnadno objeveny,

a že proto taková methoda je mén známa úadm, za to však známa

a provozována v lidu, jak tomu nasvduje na p. použití takového

motivu v Stilgebauerov román „Gótz Kraft" a zvlášt ta okolnost,

že se udržuje onen zpsob v lidové povsti.
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zvýšení zodpovdnosti plození a povznesení mravní zod-

povdnosti za život.

2, Týrání a muení dtí.

Mnohem rozšíenjší a všednjší jev — jenž však
pes to uniká obecné pozornosti — jest týrání a muení
dtí.

Jest to ona ohavnost, na kterou již Dostojevskij
upozoriíuje svdomí Evropy, když v Bratích Karamazo-
vých pemítá o utrpení svta. Tam, kde se jemná jeho

hdskost zarmucuje pi verších Nkrasova o mužíkovi
švihajícím kon ,po krotkých oích'. Kde se jeho svdomí
bouí pi vzpomínce na ony intelligentní a vzdlané pány
a paní, švihající své dti a rozpalující se s každým novým
šlehnutím až do rozkoše. Švihají minutu, pt, deset minut,

ím dále tím více, hustji, sladeji. Dít kií, na konec
už nemže kieti, zadychuje se: »tatínku, milý tatínku«.

Otec a matka, ctihodní lidé od úadu, pojali v nenávist

svou dcerušku, malinkou ptiletou holiku. Tu bili,

mrskali, kopali nohama, sami nevdouce, pro a za, po-

kryli tlo její modinami, za chladu a mrazu zavírali ji po
celou noc na záchod, kde ona svýma pstikama se bije

do malinkých prsou a volá k »božíkovi« o pomoc . .

.

Co se má státi — ptá se Ivan Karamazov svého bratra

mnicha Alješi — s oním jenerálem, jenž ped oima chudé
matky uštval jejího synka vlkodavy za to, že nerad po-

ranil jeho psa. . .?^

A pece takové a podobné události, jaké vypravuje
Dostojevskij o ruských dtech, nejsou ojedinlé. V mnoha
horších obmnách se ztisíceronásobují. Na oi sice pi-

í Dostojevskij, Karamazovi I 318 n. (pekl. Hrubého).
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cházeií jenom jednotlivé dtské tragedie, když se jich

zmocní soud a denní tisk. Vskutku však je zde celý hro-

madný, pathologický jev spoleenský. O jeho hromad-

nosti nemáme pesného vymezení. Tak daleko jsme posud

nepokroili v humanit, aby stát dal odbornou anketou

zevrubn vyšetiti tuto sociální chorobu. Jen pibližný

obraz si mžeme o rozsahu toho zla pedstaviti ze zpráv

soukromých spaleností na ochranu dtí. Ale již ten pi-

bližný obraz zaráží.

Anglická National Society for Prevention of Cruelty

to Children za prvých deset let ochránila 482.000 trpících

dtí. V její výroní zpráv se praví, že by to bylo procesí

205 mil dlouhé, jež by musilo pecházeti 81 hodin.

A v tom prvod mezi nešastnými, hladovými, opušt-

nými dtmi by bylo vidti 61 tisíc mladých tvor s ra-

nami, jizvami, popáleninami, se zlomenými údy, oslepe-

nýma oima, ztýraných takto lopatami, botami, emeny,

pohrabái, žehlícími želízky, vaící vodou, žhavými kle-

štmi .. . Bylo by tu vidti 11 tisíc znásilnných malých

dvátek a 1800 rakviek pro obti smrtelných ukrut-

ností ... A do nynjška — za 20 let psobnosti — spole-

nost pijala ve svou ochranu na milion trpících a opušt-

ných.

A nahlédnte do zpráv jiných spoleností — jinde

není lépe. Nejh ovšem tam, kde podobných korporací

není: existence jich sama je již znakem probudilejšího

svdomí spoleenského.

Považme, že v Itálii jediný úedník, státní zástupce

v Como, Lino Ferriani. autor spisu »Degenerované

matky«. ml píležitost vyšetovati sám 2?2 pípad ne-

lidského nakládání s dtmi.
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Anglické zkušenosti odhadují, že jen 9% skutených

pípad se vyšetí.

A jakkoli v toku doby ukrutnost lidstva se zmiruje,

zdá se, jako by dtského týrání ani v maderní spolenosti

nebylo nikde konce: rozléhá se k nám kik a utrpení mlá-

deže z rodin, ze škol (výjimkou, ale pece), z internát,

z polepšoven, z vznic, z dílen emeslnických, z jizeb

služebných.

V rodinách jsou tisíce dtí civilisovaného svta, kte-

rým jest snášeti podobná utrpení, jakých musila za-

koušet na p. dceruška Ludmila z rodiny lékae V. ve

St. Boleslave od vlastní matky. Matka astovala dít

pes tu chvíli neobyejn hrubými nadávkami, bila je

denn i nkolikráte, pi odchodu do školy je vyprovo-

dila pohlavkem a pivítala je ranami, když se vracelo

ze školy dom. Když ráno Ludmilka pozdravila matku

slovy: Ruku líbám, matinko! dostala políek. Když se

zpozdila s oblékáním, byla zase bita a nedostala obda.

Vbec byla asto muena hladem. Aby si nemohla vzíti

jídlo, když mla hlad, bývala pivazována k posteli.

A zase, když dostala jíst, stalo se jí, že jí matka lila

horkou polévku do úst, i když dít prosilo: Matinko,

prosím t, je to horké, nemohu . . . Jednou i krev se jí

vyinula z úst pi bití — práv na štdrý den. Hošík

byl milákem matiným, dovolovaly se mu všechny

sporty, dceruška se nesmla hnout z domu; byla stále

v kuchyni a musela plést. Ve své postýlce mla plno

štnic, a nikdo jí nesml lože istit. Matka si právala

smrti své dcerušky a hlasit toto pání ped služkou vy-

slovila. Pi soudním líení byla matka odsouzena pouze

k trnáctidennímu vzení.^ Jiný doklad namátkou ze

zprávy asu 18. dubna 1910:

^ Ze soudního pelíení ped pražským senátem dne 16. íjna 1905.
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Z erné kroniky. Nelidská matka. Velké pohoršení zpsobilo

ve stedu odpoledne v dom ís. 140 v Nuslích jednání 281eté Fran-

tišky H . . ., manželky obuvníka, jež krut ztrýznila svou Sletou dce-

rušku Marii. Policie byla upozornna, že z bytu manžel H . . . . ozývá

se delší dobu již usedavý plá dítte. Strážník vnikl do bytu, jehož

dvée dal násilím otevíti. V kout kuchyn nalezena byla malá Marie

v zuboženém stavu. Mla ruky a nožky svázané hadry a kleela na

drobných kouscích uhlí v plivátku. Dít bylo strážníkem vysvobozeno

a odvedeno k lékai, jenž zjistil na tle nebohého dvátka etné krevní

podlitiny zpsobené týráním. Na nelidskou matku podáno bylo ozná-

mení k poruenskému soudu a k trestnímu soudu.

Ale pípady bývají asto mnohem horší. Nkdy bývá

dít znenáhla nenápadn mueno. Jindy trýznní bývá

tak ukrutné a násilné, že mívá za následek rychlou smrt.

Já mám ve své sbírce dokumentii celé ady doklad ta-

kové lidské zvíeckosti. Není zrovna píjemno probírat

se kronikou ukrutností vi malým a nedosplým tvo-

rm. Proto budiž dovoleno uvést jen malou ilustraci:

Umuené dít. Tovární dlnice Justina S v Jevíku

nežije se svým mužem již delší dobu pro domácí rznice. Aby uživila

své ti dti, chodila na práci do továrny ve Vel. Opatovicích, kdež se-

známila se s jistým Skoumalem, jenž rovnž od ženy jest pry, a ne-

trvalo dlouho, dala S. život dcerušce, jež dostala pi ktu jméno

Julie. Dítko to za onch pt msíc, co bylo na svt, zažilo skutená

muka. S. odcházela asn ráno do práce, z níž se vracela pozd
veer, tak že dítko zstalo úpln bez dozoru a výživy. Leželo po celý

den v kolébce v kalu a špín, a tak daleko to došlo, že i na spodku

hlaviky proleželo si nkolik otvor, jež byly neistotou prosáklé. Roz-

umí se, že pi takovémto opatrování a nedostatené výživ dítko chadlo

denn víc a více, až konen ped nkolika dny takka hlady zemelo.

Dítko bylo soudn pitváno a byly pitvou zjištny hoejší údaje. Soudní

vyšetování s matkou dítte bylo zavedeno. — Veerní list Hlasu Ná-

roda 26. listopadu 1Q09.

V roce 1907 povšimla si eská veejnost neblahého

osudu nemanželské dcerušky B., ktero-u matka M. J.

utrýznila hladem a bitím.
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Jindy zase otec bývá muitelem. J. Z. z Nymburka
mrskal tyletou dcerušku emenem, pak ji chytil za

Tídhu a udeil díttem o postel a stial, takže se zabilo

(Mor. Orl. 25. I. 1910).

Podobný pípad stíhán soudn v Praze v pros. 1909.

Z veejných škol ve vtšin státij dostala metlika

a rákoska úední výhost. Tak ve Francii, Elsasko-

Lotrinsku, Rusku, Belgii, Itálii, Holandsku a bohudík

i v Rakousku. Není tedy píležitosti tak snadno pestu-

povat právo tlesného trestu jako díve. Kulturní N-
mecko, vrno jsouc tradicím íše kázn, zaauje rá-

kosku posud mezi výchovné prostedky. Zrovna doku-

ment poskytují nálezy pruského vrchního správního

soudu (z 1883 a 1894), podle nichž »uitel jest k vykoná-

vání citelného tlesného káznní oprávnn*. Podle nich

podlitiny krevní, modiny a pruhy nejsou znatelným zna-

mením úrazu. Tím prý je jenom úraz, kterým se ohrožuje

zdraví a život žákv! Uitel smí tlesn trestat i žáka

z jiné tídy a i mimo školní budovu. Totéž právo kázn
náleží podle onoho nálezu také duchovnímu pi vyuo-
vání konfirmaním. Proto také týrání žák vznikající

z pestoupení onoho práva není (a nebývalo zvlášt

v dívjších dobách) v Nmecku tak ídkou výjimkou.^

Castji však odpykávají za nerozumnost a brutalitu

dosplých chovanci v rzných soukromých a státem ne-

kontrolovaných ústavech a internátech. Tu v závtí ro-

dim a veejnosti málo pístupném odehraje se mnohý
dj proti lidskosti a kesfanství.-

1 adu takových pípad lze nalézti ve spise Gutzeitové,

Uber Willkur und Rache, a v rozprav Lydie v. Wolfringové, Die Kinder-

misshandlungen, 1907 (str. 19—22).

2 Nkteré doklady z r. 1906 uveejnil jsem v asopise Ochrana

mládeže 1911 . 1. a 2.
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Moderní vychovatelny a polepšovny pro mládež

mravn ohroženou nebo zpustlou, ásten i doaiucovací

pracovny a káznice vymycují tlesné tresty ze svých

nápravných prostedk. Ale obas z nkterého kouta

zaznjí do svta píšerné zprávy o nelidském zacházení

s chovanci a káranci. Mže se státi, že i státní ústav, jenž

ml za dozorí orgán zemského hejtmana, za lékae taj-

ného zdravotního radu, ústav, v nmž fungují dva du-

chovní, jest sídlem zbsilosti. To, co páchal na nebohých

chovankách v Qliickstadt (v Šlesvicko-Holštýnsku)

správce státní vychovatelny Colander, je pímo moderní

inkvisice, jež právem pobouila r. 1909 evropské sv-

domí. Nemenší krutosti byly páchány v chlapecké po-

lepšovn v Mielczyn v Poiznasku (rovnž v r. 1909).^

O osudech mnohého un v emesle a obchod bylo

by možno inapsat romány utrpení.

Také služby, k nimž odsuzuje chudoba celé spousty

nedosplých, mohou se — zvlášt dívkám — státi oist-

cem. Jsou konstatovány pípady utrpení, jež vedly

k smrti.

Dívky v koovných dámských kapelách zakouší-

vají leckdy surové nakládání imipressari.

O rzných martyrologiích mladistvých provinilc

(zvi. v Rusku) nepotebuji se ani zmiovat.

To vše jsou jenom nepatrné ukázky velikého a hro-

madného tlesného utrpení mládeže.

Celý neblahý kaleidoskop se nám otáí ped oima,

když pohlížíme na zpsoby, jimiž dti a mladistvé osoby

bývají týrány: vidíme zde stupnici od drobných denních

ran až k tžkému poškození tla a k pímému usmrcení;

1 Zevrubnjší zprávy viz v uvedené mé rozprav v „Ochran

mládeže* I. 1911.
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vidíme zcela zjevné, zpravidla velmi omezené brutální

násilí i nejrafinovanjší tajné a podloudné umuení.

Takové trýznitele nacházíme ve všech stavech a

vrstvách obyvatelstva. Mezi vinníky jsou duchovní, ui-

telé, lékai, diplomati, úedníci, statkái, obchodníci,

zrovna jak emeslníci a dlníci. Podle zkušeností Lydie

Wolfringové vtšina tžších zúmyslných trýznní, která

se dostávají ped porotu, týká se dtí drobného m-
šfáctva. Velkou úast v smutném jevu mají vrstvy lidí

zpustlých a na dn kulturního bahna stojících.

Nikde ve svt neláska se neprojevuje nespravedli-

vji nežli pi týrání dtí. Jak slabé jsou a jak bezbranné!

Neláska tato stíhá pedevším dít nevítané. Bda
dítti nevítanému! Všude stojí v cest, ztžuje existenci

nebo pekáží nekalým zájmm. Nevítané je pedevším

dít nemanželské. Hlavní martyrologie týkají se práv
dtí nemanželských. Mezi 51 týranými dtmi, jež v roce

1907 ponejvíce na žádost soud byly v opatrování ví-

deského Pestalozzivereinu, bylo 44 nemanželských!

Polovina z nich byli nalezenci, dodaní po uplynutí záko-

nité lhty z pée nalezinecké své vlastní matce, jíž se

staly nepohodlnými. Ale ani manželské dít neuniká ne-

blahému osudu, je-li díttem nevítaným. Nevítaným a

nenávidným bývá dít nevlastní. Problém macešství

a otímství se zde hlásí. Nevítainé bývá dít nenormální,

zvlášt dít slabomyslné.

Co mravní a kulturní tmy se skrývá v celém tomto

jevu! Jaké psychopathologické úkazy zde nacházíme!

Perverse pohlavní bývá leckdy spoluinitelem. Eugen

Duhren ve spise »Das Geschlechtsleben in England« po-

pisuje, jak zhýralí svtáci vyhledávali tajné domy,
v nichž byly skryté sín, kde dti — neporušené dívky
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— byly emeny spoutány na lože a kde kik byl dušen

tžce zastenými okny a siln obloženými dvemi.

Jako pi všech sociáln-pathologických jevech, tak

i tuto alkoholism má mnoho na svdomí. Když americká

Society for Prevention of Cruelty to Children podnikla

šetení o 284 pípadech týrání spáchaných v Belfastu

a okolním okrese (za listopad, prosinec, leden 1898), shle-

dala, že v pevážné vtšin alkohol byl spoluvinníkem.

Jak se pímo heší takovým ádním na populaci

národa! Rozmnožují se ady zmrzaených, degenerova-

ných, živoících. Do tuláctví se takto vyhánjí dti, které

ze strachu prchají z domova. A tuláctví — pedsí zlo-

inu. Ba pímo v náru sebevraždy se vrhají ty dítky,

iež nevdí, jak jinak se zachránit z nesnesitelného po-

stavení.^

A nezapomínejme: vedle utrpení tlesného je ješt

hromadné utrpení duševní. A rány duševní bolí asto víc

než tlesné. Lidé dosplí i v osvícené spolenosti mají

mnoho ve zvyku dti trápit ustrašováním, šlehat posm-
chem, urážkou, odstrkováním, pokoováním. Jak c>hce

moderní spolenost z ustrašené duše udlat lovka
srdnatého? K 'jakým ikoncm se mže dospt, vidt na p.

z pozorování Lina Ferrianiho, jenž ve své soudní praxi

konstatoval, že mravní pokoování dítte zavinilo 42denní

nemoc, jindy duševní chorobu.

Kdo dále vystihne, co prožije mnohé mladé srdce

díví, jehož panenskost vyštvou vlastní rodie na ulici?

Co všecko se vbec dje v duši malých tvor t-

lesn trýznných, duševn muených, vyštvaných v po-

bhlictví, dohnaných k sebevražd?

Kde mají hledat pomoci? Kdo je ochrání?

i Viz Schriften des I. oester. Kinderschutzkongresses, díl I. 1907.

eská Politika. V. 2
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Jestliže kde je pée o mládež ochrany potebnou

chatrná, ii dítte týraného je nejchatrnjší. Ani stát ani

.spolenost neplní tu dosud svých povinností. Jen zídka

se dostává, asto jen náhodou, pípad na vdomí policie

a soudu, zvlášt tam, kde není organisací soukromých,

které zlo sledují. Na soudech se leckdy chybuje tím, že

se nebrání mikrobm zla: nedostatené prvé zakroení

v malých pípadech vede k pípadijm velkým a tžikým.

Rakouské zákonodárství stanoví (pro zakroení soudní)

nejprve výtku za nelaskavé chování; po druhé pohržku,

že budou rodie zbaveni moci rodiské, že jim bude dít

odato a na jejich náklad vychováno jinde; pi tetím

optování (nebo byl-li hned na poprvé pípad píliš

vážný) rodie jsou zbaveni rodiské moci a zahájí se jed-

nání s poruenským soudem o ustanovení poruníka.

Zúmyslná poškození se pak trestají podle stupn ublí-

žení zosteným vzením nebo podle povahy skutku tu-

hým vzením od jednoího týdne až do tí msíc (§§413,

•414. 415. 416 trest, zákona). Ale v praxi pekvapuje, jak

asto se vážný pípad odbude výtkou, dít se vrátí ro-

dim a vydá zase znova na milost a nemilost svým
trýznitelm. Pekvapuje také, jak malý asto trest se

pisuzuje i na opravdu ukrutné týrání. Správikyn sirot-

ince v H., která zúmysln pustila hadicí vaící vodu na

dít, takže pak zemelo, byla potrestána trnáctidenním

vzením (v srpnu 1909).^

^ Ani nmecké zákonodárství nevyhovuje. Jeho bitkou kritiku

provádí Agahd ve spise: Jugendwohl und Jugendrecht, 1907, str. 83 nn.

— Teprve 12. III. 1909 v inšském snmu nmeckém podán k povst-

nému § 223. íšského trestního zákoníka („Messerparagraph'), dle

nhož trest dvoumsíního vzení (pi polehujících okolnostech pen-

žitá pokuta) pro toho, kdo nebezpeným nástrojem zpsobil zranní
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Ale i když svtská spravedlnost vezme na trýzni-

telích odplatu, i když právo rodiské oduznáno — co

s díttem? Soukromých organisací, které by takové dít

pejaly v ochranu, je citelný nedostatek. A Rakousko

nemá ani jediného veejného ústavu pro bezplatnou vý-

chovu týraných dtí nezpustlých. I se zatímním umíst-

ním jsou potíže. Trpíme vbec nedostatkem sociálních

institucí, které by si speciáln všímaly týrání dtí.

V Americe již od r. 1875 blahodárn psobí po všech

státech Unie rozšíená spolenost: Society for Preven-

tion of Cruelty to Children, jež do dneška vyrvala da-

leko pes milion dtí z nebezpeí tlesného i mravního.

V Anglii nemén záslužn psobí National Society

for Prevention of Cruelty (založena 1884, reorgamiso-

vána 1889). Její innost je velmi rozvtvená po celé zemi.

Psobí v ní 200 honorovaných inspektor a množství do-

brovolných pracovník. Mže ron ke svých úelm

tlesné, návrh dodatku: „Stejný tresi se ukládá, když nkdo ukrutným

nakládáním zpsobí tlesná zranní osob nikoli ješt 14 let staré nebo

pro vadnost neb nemoc bezbranné, která podléhá péi nebo opatro-

vání pachatelovu."

Anglický zákon (Children Act z r. 1908) stanoví: „Osoba nad

16 let, která dítti nebo mladistvé osob, kterou má v opatrování nebo

péi, úmysln tlesn ublíží, ji týrá, zanedbává, opustí nebo pohodí,

nebo která trpí nebo zpsobí, aby se stala taková vc a v takové míe,

že tím svenci vzejde nepípustným zpsobem bolest nebo škoda na

zdraví (také poškození nebo ztráta zraku, sluchu, údu nebo jiného t-

lesného orgánu, jakož i každákoli duševní porucha), dopouští se

pestupku."

Trest se vymuje v ádném ízení pokutou do 100 liber šter-

ling nebo místo toho trestem vzení s tuhou prací neb bez ní až do

dvou rok. V jednání summárním pokutou 25 liber nebo vzením

s tuhou prací neb bez ní do výše 6 msíc. Children Act 1908, odd.

11. § 12.

2*
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vydat na milion shillinK. Jenom v roce 1897—98 po-

skytla ochrany 61.000 dtí.

Podobné soukromé spolky ochranné, tebas ne ve

stejném r0'zsahu, existují ve Francii, v Belgii, Holandsku,

Švýcarsku a j.

V Nmecku zasluhuje uznání práce spolku: Verein

zum Schutze der Kinder gegen Ausnlitzung und Miss-

handlung (založený 1898).

V Rakousku vznikla ve Vídni r. 1900 ochranná spo-

lenost: Kinderschutz- und Rettungsgesellsdhaft. a brzo

na to Pestalozzi-Verein zur Fórderung des Kinder-

schutzes, jehož vedoucí duší byla až do pedloska

vzácná žena, pvodem Ruska, dcera ruského generála.

Lydie Wolfringová.

V Cechách nemáme odborných organisací zabýva-

jících se speciáln ochranou proti týrání. Pée zde vedle

jiné ochrany spoívá na bedrech eské zemské komise

pro ochranu mládeže, jež v mezích své širší psobnosti

a podle svých skrovných prostedk pihlíží také k to-

muto druhu mládeže ochrany potebné. U nás v obyva-

telstvu samém není posud dost smyslu pro sociální spolu-

práci na tomto poli. Kdežto v Anglii obyvatelstvo

i z kruh dlnických spolupsobí pi vypátrávání nešast-

ných pípad, u nás je posud znaná lhostejnost.^

1 Zemská komise vidla se nucena v denních listech uinit toto

vyzvání

:

Z eské zemské komise pro ochranu dítek a péi o mládež v král.

eském. V posledních dnech pinesly denní listy obsáhlé referáty o po-

rotním líení proti F. H. pro zloin vraždy. Šlo tu o jeden z onch

bohužel nikterak ídkých pípad, kde nemanželské dít stává se obtí

surovosti svých zploditel. Nevíme, co pohnulo porotu, že v tomto pí-

pad obžalovaného nemanželského otce osvobodila. I tak zstává však

pípad typickým pro nynjší pomry. Jest tedy možno ve velkém mst,
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Je nutno, aby stát, zem i soukromé spolenosti, ba

všechno obyvatelstvo podaly si navzájem ruce k diiu vy-

svobozeni. Dosavadní ochrana dítte ve vtšin stát je

posud více majetková než osobní. Je zapotebí lepší ve-

ejné ochrany právní pro bezpenost života dtského.

Je zapotebí nových ochranných institucí, které by

pojaly v péi a zaopatení malé trpitele. Je-li vlastní

domov týranému dítti peklem, tedy vytvoit nové do-

movy a útulky!

Ale nestaí jen chránit tch, kdož trpí. Je nutno pe-

hodnotit všechny hodnoty mén úcty hodné nežli zasta-

ralé, jaké ovládají pomr dosplých k mladým. Jest za-

potebí pedevším z koene vymýtit starou zakoennou
donucovací a kárnou soustavu rodinnou, školskou i spo-

leenskou, jež dává právo tomu, kdo má moc. Dues upu-

štno od methody vtloukat zevnjší znaky vdomostí a

životní zpsoby ranami. Ale podnes jsou zastanci tles-

ného trestu. Hájí ho uenými theoriemi i prostonárodní

filosofií: »Škoda každé rány, která padne vedle«, nebo:

kde lidé tak tsn vedle sebe bydlí, že musí vdti, co se v sousedním

byt dje, je možno dít pozvoln utýrati, aby se ho nikdo neujal. Vc
vyjde teprve na veejnost, když jest již pozd, kdy již dít dotrplo.

Jest tu jakýsi z velké ásti neodvodnný strach ped veejností, ped

nepíjemnostmi, ped stykem s úady, jenž zdržuje sousedy od vas-

ného udání. Málo lidí ví, že jest v Praze instituce, jež si mimo jiné

vytkla za úkol, eliti zlému nakládání s dtmi, na niž se mohou s d-
vrou obrátit osoby, jimž snad jest nepíjemná pochzka k soudu a

soudní udání. eská zemská komise pro ochranu dítek a péi o mládež

v království eském pijímá neanonymní udání o nelidském nakládání

s dtmi, iní nutná další opatení, zejména podniká — pesvdí-li se,

že udání se zakládá na pravd — potebné úední kroky k záchran

nešastného dítte a k potrestání nelidských rodi, a proto osoba, jež

pravdivé udání iní, nemusí se obávati ani nepíjemností, ani etných

pochzek k úadm a pod.
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»Njaký pohlavek neškodí* — ale bohužel neexistuje

jenom ,njaký pohlav^ek", nýbrž celá soustava kárná, pro-

nikající celým zízením spoleenským. Jejím výrazem je

také pojem »kárné« tídy.

Na soud se vymlouvají mnozí: musil jsem dít

trestat, protože je nadobro zkažené. Ale podle anglických

pozorování vtší polovina týraných dtí je mladší než šest

rok. Probh, šestileté dít nadobro zkažené! A kdo ie

zkazil?

V rodinách jako všude jinde právo tlesného trestu

vede k zneužívání. Bezpráví pod štítem práva. V lidské

povaze dímají také kruté pudy. Právem tlesného trestu

se vyluzují.

Bití je vždycky násilí. Vychová s matematickou

jistotou ke lži, zatvrzelosti, mst, podlosti.

Tlesný trest není prostedkem výchovným: je pro-

stedkem k porob. Je projevem hrubého názoru na

dtství. Ten hrubý názor musí pry! Víc úcty a pátel-

ství k dtství a mládí!

Jinak nebude vysvobození z Nesvaté Velké Inkvi-

sice nové doby.

Dnes nadarmo tisíce ruek se vzpíná k spolenosti

s prosbou za slitování, za ochranu, a probh aspo z:i

rozum.

Ten jediný fakt již svdí, že daleko ješt nenastalo

— století dítte.

Ale tento fakt, bohužel, není jediný.

Co dosud bylo uvedeno, týká se více života sou-

kromého. Ale zdá se. jako by novodobá kultura vytvoila

veejné utrpení mládeže, páchané ve jménu
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cíl politických. A je ' zvláštní, že pedmtem
jejím je hlavn slovanské dít.

Devatenácté a dvacáté stol. zrodilo dtské t r p i t e 1 e

národnostní a kulturní. Je obecn známo, co

bylo pácháno na pclskýoh dtech v pruském Poznasku
ve jménu nmecké národnosti a kultury. A je charakteri-

stické, že když na I. rakouském sjezde pro ochranu mlá-

deže ve Vídni 1907 dr. Hoímokl žádal, aby kongres pro-

testoval proti onomu týrání a mezinárodní cestou aby se

ujal tchto dítek, vznikl mezi nmeckými úastníky

sjezdu nepokoj a volání po konci debaty . .
.^ Nmecká

humanita ped slovanským díttem se — zastavila.

Horší je, že mladá slovanská krev musí trpt také

od vlastních bratí. Nelze bez pohnutí íst, co píše Stefan

Žeromski ve své knize »Ondrzej Radek czyli syzyfowe

prace« o píkoí, jaké se dalo polským dtem za ,vlády'

kurátora Apuchtina v ruských školách od samých uitel.

Ale nechome do cizích íší. Máme ve vlastním

stát jevy, ikteré zarážejí. Jsou pomaaovací snahy na

slovenských dtech v Uhrách v podstat nco jiného?

Pro všechny tj^to vci mli bychom býti citliví, po-

nvadž jsme svdky toho, co z národnostního šovinismu

nmeckého zakoušejí i naše vlastní eské dítky v uza-

víraném území, nežli se jim po dlouhé odyssei dostane

eské školy.

A jejich utrpení nemá leckdy konce, ani když již sedí

ve škole, ponvadž místnosti, v nichž musí být vyuo-
vány, jsou jen novým pramenem svízel pro dtské

zdraví. Vzpomínám si živ na slova dra Pemysla Šá-

mala, jimiž na veejné schzi líil tídu, v níž dti v zad-

1 Protokoll uber die Verhandlungen des Ersten Oesterreichischen

Kinderschutzkongresses. III. svazek str. 125.
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nich lavicích kehly mrazivým prvanem z nedovírají-

cích oken, u nichž tsn sedly, a jak dtem z pedních

lavic se rozpalovaly hJavy z horka, jež jim v bezpro-

stední blízkosti sálalo z kamen do oblieje. A všechny

dohromady byly otravovány výpary z inezakryté žumpy

pi samé tíd.

A ješt tém neuschla tiskaská er z poslední

zcela erstvé zprávy o ústrku eských dtí ve Vídni,

o uzavení eských škol Komenského. Je záhodno, aby

byl uchován výjev, jaký se udal ped zapeetnou školou

v 3. okrese, jak jej zachytily vídeské Dlnické Listy

25. záí 1911:

Ped školou se tlaily malé dti v prvodu rodi, nevdoucích

nic o tom, co se udalo v sobotu. Dti nalezly tídy a místnosti za-

peetny. Všech se zmocnila úzkost. Bylof patrno, co se stalo. Chodby

se plnily zdšenými dtmi a rozechvnými rodii. Zástupy malikých a

jich prvodc se tísnily ped budovou. V oích všech chvla se bez-

mezná bolest nad bezprávím, jehož nebyli ušeteni ani nejmenší z ma-

lých. Dti usedav plakaly. Bledovlasý hošík stál open o stnu budovy

a stkal srdcelomn. Také dosplí plakali. V 8 hodin pišel

do školy posl. Tomášek. Ocitl se ped skuteností, na níž se nedalo

již nic zmnit. Vybídl dti, aby vyšly ze školy na ulici, a pronesl n-
kolik konejšivých slov: „Milé dti," pravil, „pišly jste do své školy,

jež je vám tak drahá. Našly jste ji však zavenu. Nesmíte dovnit . . .

Pro vám lidská zloba, záští k jazyku, jímž hovoíte, školu zavírá?

Vštipte si tento den dobe v pamt ! Vzpomete, jak jsou vaše škola,

váš jazyk odstrkovány. Jdte dom, neplate a ukonejšete se! Budte

ujištny, že správa spolku, že poslanci se vás zastanou a podniknou

vše, aby byly kivdy odinny. Jdte dom, ute se a pipravujte se»

nebo doufám, že bude škola opt otevena." Všichni plakali, dti i do-

rostlí. Louení se školou tak pracn zízenou a vybudovanou bylo

tžké. „Pojte ped parlament!" volaly plaící ženy. „Dovete nás

k císai!" — Jen domluvami, že jsou jich náky bezúelný, podailo se

je upokojit. — Také policie zasáhla. Vdce policajt, kteí stáli ozbro-

jeni proti dtem, jal se kiet, aby táhli dom . . . Toto ušlechtilé za-

kroení bylo však zbytené, nebo o klidný rozchod se postarali posl.

Tomášek a uitelové.



OTROCTVÍ DTÍ, PRODEJ DTÍ. 25

Nesmí se Rakousko chlubit, že jeho školství odpo-

vídá požadavkm humanity, pokud jsou možný takové

jevy, jakými je stiženo naše menšinové školství.

My eští lidé bychom se mli nauit opravdu mít

rádi své dti menšinové a opravdu pro n pracovat. To

by byla práce pro budoucí spoluzápasníky za existenci

národa na ohrožených výspách.^

3. Otroctví dtí, prodej dtí a nešvar
nechanický.

Oficiáln neexistuje nikde v Evrop prodej dtí. Ale

neoficiáln se djí posud obchody s dtmi. Není to tak

dlouho, co byl úedn odstrann zvyk, že se na p. ve

Vittisu (v Dol. Rakousích blíž Bejdova nad Dyjí) daly

hotové trhy s nedosplou eskou mládeží z eského jiho-

východu: na den tíkrálový na námstí rodie je prodá-

vali do práce. Zamstnavatelé picházeli, smlouvali, na-

jímali, platili zálohy a pak s dohazovai pili »litkup« —
podobn jako o trzích dobytích.

Ale trvá posud jedna velká eská hanba: prodej

nedosplých hoch a dvat na Nechanicku. V této ne-

uvdomlé krajin agrární prodávají nevdomí rodie

již za 80—100 K ron své synky a dcerky (propašují se

i mladší 14 let) impressarim harfeníkm, aby je vláeli

po svt až do Sibie, Mandžurska, Cíny, Turecka, Malé

Asie, Palestýny, Egypta a bh ví kam. Za 80 K ron
se vystrkují do hladu, bídy, ran, špíny, zpustlosti, ne-

1 Pi korrektue dostávají se mi do rukou velé ádky dra F. X.

Saldy (ve feuil. N. L. z 16. VII. 1911). Ano, jsou to malí „vojáci

naší národní idee". A podpisuji spolu: „Bhs tebou, naše milé vojsko,

které neseš do tmy píštích dob naši krev i naši myšlenku, naši víru

i naši sílu, celou naši dobrou pi!"
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moci, do života, jenž nechává nezahladiteiné stopy

v celém vzezení a vychovává harfenické typy sešlé

a zpustlé na fysiognomii podlidskou.

To je kus opravdového otroctví na hanbu eského

národa. Zde bychom se mli stydt, aby se za nás ne-

musiía stydt cizina. Ovšem stydt se nic nepomáhá,

není-li práce proti sociálnímu zlu. S differenciací života,

s potebami obyvatelstva množí se i funkce státu. Také

kulturní funkce. Jist by starost státních orgán o za-

mezení nechanického nešvaru byla velmi záslužná. Ale

ovšem musilo by i eské obyvatelstvo projevit víc oprav-

dového zájmu k Nechaniciim než na p. k výchov kulé-

rových studentii.

Na podobný úkaz v nmeckých krajinách eského

Rudohoí stžuje si o-kresní soudce Janisch (Schriften des

Ersten Oesterr. Kinderschutzkongresses, I. 387).

Ostatn mohu bez výkladu pipojit zde zprávu, jež

objasuje, co se dje i jinde:

Otroctví dtí. Z Nového Yorku pichází zpráva, že vystho-

valecký úad v Chicagu pišel na stopu hromadnému vykoisování

chlapcv pocházejících z jihoevropských zemí. Byl pozatýkán veliký

poet podnikatel, kteí vydlávali veliké peníze dovážením tchto

chlapc a prodáváním jich k rzným, dtskému vku naprosto nepi-

meným službám. Úady zjistily, že tito „Padroni" chovali chlapce,

k jichž verbování mli dobe zorganisované tlupy agent, pi špatné

strav v úplném zajetí a prodávali je pak kupcm a prmyslníkm.

Vysthovaletí inspektoi žádají, aby na zloád tento byly upozornny

vlády stát, ve kterých jsou tyto dti skupovány, aby mu zabránily. —
K této zpráv z Ameriky dodáváme, že obchod s dtmi není rozšíen

jen v Americe. Provozuje se ve velkém také v Nmecku s dtmi pol-

skými, a zloády, které se tu páší, nejsou-li horší, jsou stejn ohavné

jako ony, o kterých podává zprávu ne\xyorský telelegram. Jsou továrny,

na p. v Lipsku, v nichž pracuje na 100 12— 151etých dtí, které rzní

agenti, továrníkem za to honorovaní, skoupili v polských vsích, a se
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kterými se nakládá he než s dobytkem. Stíny civilisace! „as"

28. srpna 1907.

Ejhle dít v Evrop a Americe v 20. století.

4. Prmyslové vykoisování mládeže.

Kus další poroby je výdlené zamstnání mládeže

v rozmanitých druzích práce a zemdlské, af pr-

myslové nebo obchodní, práce tovární nebo domácké.

Ono bzuení veten, klepání lunk, šumní strojo-

vých kol, jež se Carlylovi zdálo novou hudbou nové

doby — ta hudba sama má skípjící dissonance.

A hlavní z nich je dtská práce.

Moderní soukromokapitalistický ád prmyslový

vedle ženské práce zmocnil se i drobných rukou dt-

ských, zproletarisoval a zotroil do jisté míry chudé dít,

tží z jeho laciné síly pracovní a hubí jeho mládí.

Co stálo boj od asu šlechetného reformátora a

pítele mládeže, Roberta Owena, až do nynjška, aby se

uinila pítrž tomuto vykoisování! Ale podnes není

zloád odstrann. Pes nejednu zákonodárnou reformu

o dtské práci lopotí se ohromné ety a davy ne-

dosplých ve výrob prmyslové a živnostenské, v ob-

chod a doprav, v zemdlství, ve službách a všeliké

jiné námezdné práci výdlené. Lopotí se zpsobem, jenž

ohrožuje zdraví a mravnost dorstajícího pokolení.

A to je, o bží.

Neíkám, že mládež nemá fysicky pracovat. 2e nemá

po pípad zvykat i tuhé práci. Chudá hrouda Matky

Zem nutí k tuhé práci a jen prací možno žít.

Ale sociální nebezpeí výdlené práce dtské jako

kollcktivního jevu moderního života vzí v tak velkém
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rozsahu, v takovém druhu a takové intensit a míe
práce, že je nepimená tak nepatrným silám.

A všecky ty znaky novodobá výdlená práce dtí

i mladistvých dlník do sebe má, A to podnes.

Nejhlavnjší kivdy — aspo nkteré — se znenáhla

odstraují. Ale daleko jsme posud nepokroili. Struné

srovnání dvou století to ukáže.

Rád pipouštím, že v nejednom zeteli bylo pi prvém

rozmachu továrního prmyslu na poátku 19. století h.
Hned v Anglii, v kolébce moderní industrie, kde se

strojová výroba chvatn rozšíila a kde poptávka po

hbitých drobných prstech byla neobyejn velká. Do
velkých továren, založených pi vodních proudech

v Derbyshiru, Nottingshamshiru a zvlášt Lancashiru,

byly sousteovány celé proudy dtských dlník ve

vku 7— 13 nebo 14 let z farních workhous a klášterních

škol z okresu londýnského, birminghamského a odjinud.

Dtské ruce byly nesnesitelným zpsobem vykoiso-

vány, vyhladovlá tla nadmrnou prací vyerpávána,

a když síly ochabovaly, zhoil bi a všeliké jiné kru-

tosti další trmácení až k zoufalství. Nenasytnost továr-

ník nutila dti po oddleních i do noní práce. Denní

skupina vracela se na lože zanechané práv skupinou

noní a naopak, takže v Lancashiru prý byla lidová tra-

dice, že ,postele nikdy nevychladly'.^

Ani v jiných prmyslových zemích nebyl kapitalis-

mus milosrdnjší.

V N m e c k u (podle šetení z r. 1825) bylo množství

dtí zamstnáno na p. v kraji iserlohnském v továrnách

na jehly a jehlice, na bronzové pedmty, na víka

1 Popisuje Karel Marx, Das Kapitál I, 5. vyd. 723 na základ

Fieldena.
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k dýmkám, na pesky, na náprstky, v tkalcovnách a pa-

pírnách. Již šestileté dti byly pibírány k práci. Praco-

valy zpravidla od 6. hodiny ranní do 8. veerní. Ve vlád-

ním okrese diisseldorfském již tyleté holiky byly

nuceny píst vlnu a bavlnu. V Berlín 1153 dtí od 7. do

14. roku bylo inno vedle jiných oborij i v soukenictví,

hedvábnictví, skláství, ve výrob železáské a tabá-

kové.^ Místy byla obyejem i noní práce.

Ve Francii, Belgii bylo nejinak.

Ve Švýcarsku, píše se v list curyšské vycho-

vatelské rady, pokud nepevládlo bavlnictví, dopávalo

se dtem kdy, aby se tlesn a duševn vyvinuly. Jinak

prý, když se poaly dti sedmileté a osmileté sázet ke

kolovratu. A ješt špatnjší pomry byly v továrnách,

Tu všude se nechávaly pracovat dti od plnoci do pole-

dne nebo od veera do rána. Osmi, devíti, desítileté dti

byly tak vyrvány domácímu životu. Mínilo se, že když

dít jde k prádelnímu stroiji, nemá škola na n nároku . .
.^

Ukázky z tchto zemí postaí.

Jak pi tom pochodilo školní vzdlání, lze si

snadno pedstavit. Dti byly vyuovány vtšinou jen

v továrních školách bu v urité dny (hlavn nedle)

nebo teprv po práci njakou chvíli.^ A to od osdb asto

velmi chatrn vzdlaných. V Anglii teprv r. 1844 hledla

1 Zevrubnjší zprávy o Nmecku podává Julius Deutsch, Die

Kinderarbeit und ihre Bekámpfung. Curych 1907, str. 6 a násl.

2 List citován u Deutsche, na uv, míst, 27 n.

8 Také v Rakousku § 60. . z. stanovil, aby pro dti, jež jsou

zamstnány v továrnách nebo vtších závodech živnostenských a nemo-

hou proto chodit do obecné školy, zídili továrníci samostatné školy

tovární s 12hodinným vyuováním týdenním, mezi 7. h. ranní a 6. ve-

erní, krom hodiny polední.
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se zjednat náprava soustavou polodenní.' Mnozí továr-

níci mínili, že vzdlání zneschopuje k práci tlesné.

O zdravotním a mravním vlivu tovární

práce již tehdejší zprávy podávají obrázky málo utšené.

Oficiální názor na dtskou práci býval místy

velmi nízký. Magdeburská vláda se vyjádila, že by

desítihodinnou prací dti se ješt více tlesn a duševn

opozdily, nežli kdyby dovolením neomezené práce v to-

várnách byl ulehen pechod k jejich další dráze životní.

Zvlášt prý dívkám mezi 14— 16 roky práce tovární po-

skytuje velmi vhodný pechod v obanské povolání.'^

V prozíravjších kruzích však se zaalo brzy chápat, že

by pi rychlém rozvoji prmyslu neustálé rozmnožování

dtské práce mohlo ohrožovat dorost širokých vrstev a

tím i zdatnost národa.

A odtud prvé pokusy reformní, jež se

v A n lí 1 i i pojily pedevším k jménu státníka Sir

Roberta Peela. na njž se obracel Robert Owen, nejsa

sám lenem parlamentu. Zajímavo je, že v Nmecku
se hnulo ponkud vcí teprv, až generallieutenant v. Horn

hlásil králi, že tovární krajiny nedodávají plného brane-

ckého kontingentu, a upozornil pi tom na noní práci

dtskou (1828).

1 1844: dti od 8. do 13. roku smly pracovat bud 10 hodin

denn po ti dny v týdnu nebo po 6 hodin denn a byly nuceny chodit

do školy v druhých tech dnech krom tvrtka.

1870— 1900: postupn zakázána práce dtí v školních hodinách.

1876: dti pod 10 let nesmjí být vbec zamstnány výdlenou

prací.

1878: dti mezi 10— 14 lety smjí pracovat jen jako half-timers

í. j. jen poloviní dobu pracovní.

Margaret AI den, Child Life and Labour, 1907, str. 112.

2 Zaznamenáno u Deutsche na uv. m. 13.
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Ale vliv prmyslníkii a kruh jim naklonných všude

nesmírn zdržoval nápravné snahy.

V Anglii od let ticátých minulého vku jen zne-

náhla daly se ústupky na nátlak sociálních reformátorij.

A teprve r. 1904 zákon o dtském zamstnání (The

Employment of Children Act) zavedl úinnjší ochranu.

Pro postup prací v Nmecku je význané, že od

výnosu králova, kterým žádal opatení proti noní práci

dtí (1828), uplynulo jedenáct let, nežli vydán prvý

ochranný zákon o zamstnání mladistvých dlník (1839).

Znaný pokrok znamenal v Nmecku zákaz dtské

práce v továrnách (1891). Ovšem stinnou stránkou zá-

kazu bylo, že se výdlená práce dtská pesunula více

do práce domácké pro továrny a živnosti.

Konen r. 1903 vydán modernjší zákon, upravující

zevrubn »dtskou práci v prmyslových závodech*.

Chybí však v Nmecku podnes úprava dtského zamst-

nání v zemdlství a v pracích pro domácnost.

Také v Rakousku se reíormám kladly znané
pekážky. Továrníkm se podailo prolomit i minimum
ochrany, jakou naše íše hledla zaruit malým dlní-

km.^ Dosáhli toho, že »v odvodnných pípadech«

smly dti již po jediném roce školní docházky vstupovat

do továrny (1851). A tak v polovin pedešlého století

vidíme v rakouských prádelnách a papírnách již sedmi-

leté robotníky.

1 Již školní zízení z 1805 stanovilo šestiletou docházku školní

(od 6— 12 let). Dti mly chodit od šesti let piln do školy. Ped de>

vátým rokem nemly být pijímány do továren, leda v nutných pí-

padech. Tovární dti mly být na náklad továrník a rodi vyuovány

veer, v nedli a ve svátek.
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Ani osmiletou docházku školní — stanovenou zá-

sadn zákonem 1869 — »nesnesly« hospodáské pomry
nkterých zemí. Byla jim povolena povinnost jen šesti-

letá, jinde se v 7. a 8. roce dává od školy osvobození, aby

dti mohly pracovat na polích. Agrární politika zde byla

siln zpátenická.

Dost zlé krve zpsobilo, když živnostenský ád
(z r. 1885) zapovdl dtem ped dokonaným 14. rokem

práci tovární a dtem pod 12 let práci živnostenskou.

A moderní zákonné úpravy veškeré výdlené in-

nosti dtské se Rakousko dosud nedopracovalo. Sn-
movní návrh Ofnerv (1903), ostatn dost slabý, pohben
a vládní osnova z letního zasedání r. 1908 zatím tlí

v archive ministerském^ — dti naše se vykoisují dál . .

.

Ostatn i v zemích s pokroilým moderním zákono-

dárstvím sociálním zákony posud víc chrání zamstna-

vatele a výrobce, nežli blaho vyrstajícího pokolení.

Pes to dlužno uznat, že se znenáhla siln omezují

1 I tento rakouský návrh má znané vady. Ped 12. rokem

sice všem dtem dle návrhu má býti zapovzena práce výdlená, ale

pece výjimka: krom lehích prací v zemdlství, které mohou býti

konány již po dokonení 10. roku. Je to zase brána k zneužívání dtí.

Návrh sice rozeznává mezi prací dtí vlastních a cizích, ale neroze-

znává pi tom rzných vkových hranic u tchto dvou druh. Pro dti

cizí by mla být vyšší hranice (aspo 14 let), ponvadž je nebezpeí

vtšího zneužívání. Návrh se nic nezmioval o zákazu noní práce

v zemdlství, a pece pi hospodáství jsou dti nuceny asto vstávat

již o 3. neb 4. hodin ranní k práci ve stáji, veer zase dlouho se za-

bývat rznými pracemi na dvoe. Není dále zapovzeno dtské zamst-

nání v živnostech hostinských a výepnických. Byla-li v subkomitétu

navržena doba tí hodin práce výdlené, má dít Qhodinovou neb

lOhodinovou práci denní, jestliže škola zaujme 6 neb 7 hodin. Vada

je také, že se dovoluje návrhem dávat dtem na úet mzdy šaty a

školní poteby.
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obory dtské práce. Pedevším mizí zástupy drobných

dlník z místností továrních. V Nmecku šedesát druhu

živností, zdraví pímo poškozujících, jest uzaveno všem

dtem, i dtem vlastních rodi provozujících tyto obory.

Jsou to na p. závody na výrobu bidlicového zboží, zá-

vody kamenické, brusiství a vyfukování skla, amal-

gamování zrcadel, galvanoplastické stíbení, zlacení,

niklování; kovolitectví, zhotovování pedmt výbuš-

ných, barvíství, zpracování olova, mdi, zinks, broušení

kov, chemické bílení tkaných látek, barvení, valcháství

a jircháství, postihování zajeích kozí, práce vlasové

a šttináské, eznictví, závody malíské a natraské
a t. d. V ItaUi (v instrukcích k zákonu z r. 1907) vyme-

zeny obory, z nichž se vyluuje dtská práce — mezi

jiným zapovídá se dtská práce v dolech, ímž se snad

uiní pítrž zneužívání dtských dlník (carusi) v dolech

sirných.

Ale i pi tomto omezení je dosud rozsah dtské
práce píliš veliký.

V Anglii ješt r. 1901 bylo vypátráno na 200.000 dtí

školních ve výdlené práci zamstnaných. A to jest ješt

minimum. Departmentní komité si na to stžuje, že veliké

množství dtí robotuje »ped školou a po škole, ve

tvrtek celý den, v nedli; na ulicích, na polích, v díl-

nách a doma, po as pokud možná nejdelší, pi práci

velmi tuhé a obtížné, bez všeho omezení a úpravy. Ba

po zákonu z r. 1904 i po nových ochranných opateních

z r. 1906 bylo v Anglii pijato do práce 385.415 dtí a

mladistvých osob. V Anglii i po zákon z r. 1904 jsou ti

kategorie nedosplých dlník:

1. half-timers (dlnie! pracující poloviní as) od

12—14 rok;
eská Politika. V.j 3
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2. young persons nižšího oddlení, t. j. vyvinutjší

dti od 13—14 rok, které pracují plný as;

3. young persons ve vlastním slova smyslu, mlad
osO'by mezi 14.— 18. rokem.

Dli a mladistvé osoby pod 16 let musí se vykázat

lékaským stvrzením, že jsou zpsobilé k práci, nežli

mohou být pijaty. Rodie i zamstnavatelé jsou zodpo-

vdní za porušení ádu zavedeného Factory and Works-

hops aktem. Zamstnavatel obdrží týdenní výkaz od

uitele dítte o školní docházce; není-li úplná, nesmí být

dít po následující týden zamstnáno, pokud nedoplní

nedostatky. Zamstnavatel, jenž pekroí ád, podléhá

pokut do 3 liber šterling; je-li práce noní, pokut
do 5 liber. Rodie, kteí dopustí, aby dít bylo zam-
stnáno proti ádu, nebo nepeují o školní docházku dítte

zamstnaného, jsou pokutováni 20 shilingy.^

V Nmecku dti pod 13 let nesmjí být v továrnách

vbec zamstnány. Dti nad 13 let staré, které nejsou již

školou povinny (v Bavorsku je jen 71etá školní povin-

nost), smjí pracovat, pokud nedosáhnou 14. roku, denn
jenom šest hodin, a nikoli v noci (mezi 8V2—5>4). Za

mladistvé dlníky jsou pokládány osoby obojího pohlaví

mezi 14. až 16. rokem, ale také dti školou nepovinné

mezi 13. a 14. rokem.

Poet dtí pod 14 let v prmyslu zamstnaných

r. 1898 byl 306.823; pipote-li se k tomu obchod, do-

prava, hostinství, výepnictví, roznášeství, posílky a

ostatní výdlená innost mimo zemdlství, vzroste

íslo dtí na 532.283. K tomu ješt se druží dti zamst-
nané v zemdlství.

1 Srovn. Margaret Alden, Child Life and Labour, 1908, str. 114.
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K. Agahd, jeden z nejlepších znalc dtské práce

výdlené, odhaduje, že i pes zákon o dtské práci

z r. 1903 v nmecké íši v nynjší dob je výdlen
inno dobe na milion dtí/

Ve Švýcarsku jenom v 12 kantonech (tedy asi u po-

loviny školních dtí) bylo r. 1901 shledáno 149.083 dt-

ských dlník, t. j, 53% vyšetovaných žák.^

V Rakousku pomry nejsou lepší. Máme nyní spo-

lehlivjší data aspo o ásti školní mládeže, jejíž výd-
lená práce byla r, 1908 úedn vyšetena na 1817 ško-

lách v Rakousku (z celkového potu 22.276 škol). V Ce-

chách na 416 školách (z celkového potu 6228 škol).

Z 418.391 dtí v Rakousku vyšetovaných bylo za-

mstnáno prací mimoškolní 145.474 dítek, t. j. 34%.., Mezi

tím chlapc o nco více nežli dvat.
Podle jednotlivých zemí jeví se tento pehled:

Vyšeteno škol: Pocet vyšetených

dtí:

Poet zamést

dtí:

V echách . . 416 z 6228 107.056 32.631

Na Morav . . 234 z 2801 48.429 19.850

Ve Slezsku 64 z 630 12.519 6.524

V DoL Rakou-

sích . . . 197 z 1965 48.342 12.637

V H. Rakousích 88 z 590 18.229 6.167

V Solnohradsku 19 z 197 3.318 1.106

Ve Štyrsku . . 9 z 944 21.486 9.815

V Korutanech 46 z 396 6.381 3.375

V Krajin . . 35 z 415 10.255 4.922

V Terstu a ob-

vodu . . . 6 z 66 3.204 981

' Konrád Agahd, Qewerbliche Kinderarbeit, v souborném díle

Das Buch vom Kinde, redakcí A. Schreiberové, 1907, II, ást 2. str. 79.

2 Julius Deutsch, Kinderarbeit und ihre Bekámpfung, Curych

1907 str. 91.

3*
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Vyšeteno škol: Poet vyšetí

dtí:

;ných Poet zamstnaných

dtí:

V Gorici a Ora-

dišce . . . 19 z 246 4.274 1.378

V Istrii . . . 21 z 258 4.383 1.016

V Tyrolsku . . 104 z 1314 13.582 5.051

Ve Vorariberku 15 z 204 3.203 1.229

V Halii . . . 389 2 5085 97.288 32.030

V Bukovin . 28 z 490 10.265 4.892

V Dalmácii 41 z 447 6.117 1.867

Nejvíce tedy dítek bylo zamstnáno v Korutanech,

t. j, nad 50%. Také v Krajin a Bukovin je nápadn

mnoho dtí nuceno k mimoškolní innosti. Ze zemí e-
ských Morava vykazuje íslo nadprmrné, znan vtší,

nežli je v Cechách.^

Není mezinárodní srovnávací statistiky dtské práce.

Ale podle uvedených nkolika ukázek možno si uinit

pedstavu, jaké milionové zástupy malých dlník pra-

cují v rzných státech od Španl a ItaJie do Švédska a

Finska, od plání ruských pes stední Evropu až k zá-

padním hranicím Ameriky.

A zárove možno tvrdit, že procento dtí, jež pro

nouzi je 'nuceno spoluvydlávat a spolupomáhat, je i re-

lativn píliš velké.

A práv již v této poetnosti dtských pracovník je

nebezpeí. Není lhostejno, zdali v národ je odsouzeno

k výdlené práci deset tisíc dtí nebo stotisíc. Proto

práv, že za tmito íslicemi se tají zárove zhusta velmi

mnoho strádání, utrpení a škod tlesných i duševních.

Nebezpeí je v mnoha druzích práce. Myslím, že si

mnohý z tená všiml zpráv, jež obas prošly evrop-

ským tiskem o osudech dtí praciyících v sirných dolech

1 Erhebung iibcr die Kinderarbeit in Oesterreich, 1910, str. 47, 48.
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sicilských, nežli vydán ochranný zákon italský z 1907.

Vidli jsme také, jak v Nmecku vymýceny z dtské

práce obory zdraví škodlivé.

Rakouské šetení vyneslo na jevo, že mnoho dtí

bylo dosud zamstnáno nejen v odvtvích neškodných,

ale i v oborech škodlivých. Celkový obraz úasti v jed-

notlivých oborech jeví se v Rakousku takto :^

Z vyšetených pracujících dtí je zamstnáno

v domácnosti 27.263 dtí, t. j. 18-4Vo

v zemdlství . 35.363

v prmyslu 15.521

v hostinství a výepnictví 880

v obchod a doprav 1.379

v roznášení a posílkách 1.908

v ostatních zamstnáních 405

v domácnosti a zemd. zárove 41.728

v jiných kombinacích 23.921

23-8.

10-5,

0-6
„

0-9 „

1-3.

0-3 „

28-1 „

161 .

Velmi rozmanitá jsou práv odvtví prmyslová,

v nichž se užívá práce dtské. Mezi rznými druhy prací

naskytují se nkteré, jež se rozhodn nehodí pro dti a

jež jsou nebezpené. Sem zajisté mžeme zaadit práci

v dolech (na p. manganové rudy v Dol. Rakousích),

v lomech kamených, v kamenictví, v cihláství, v sklá-

ství, v pracích železáských, na pilách, na stavbách, pi

regulaci ek, v síkování, v krajkáství a p.

Všimnme si, že bylo konstatováno, že v Cechách

bylo 2680 dtí zamstnáno síkováním! Na Morav 947,

tedy eské dti obstarávaly tém všecku dtskou práci

síkovací v Rakousku (v celém Rakousku 3779).

Nejkrušnjší pomry pro dti jsou v p r á c i do-

mácké, která se v rodinách koná pro továrny a zá-

1 Erhebung, str. 49.
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vody. Neobyejn nízké mzdy nutí domácké dlníky,

aby k práci pibírali dti od nejútlejšího mládí. Do uza-

vených ty zdí chudé rodiny oko zákona nedohlédne,

pes její práh nepekroí ochranná pée. Výrobci, z je-

jichž továren zákon vypudil dtské dlníky, obcházejí

zákon pracemi domáckými.

Dtské práce domácké ve spojení s ostatními truchli-

vými pomry: tsnými, temnými, vlhkými byty, špatnou

stravou, nedostatkem zotavení podkopávají živoucnost

této ubohé mládeže.

Je-H domácká práce prmyslová i pro dosplého

nejnevýhodnjší, tím víc pro dít.

Skvrna této dtské práce je tak veliká, že se oficiální

svdomí neodvažuje s ní na boží svtlo. Sotva na berlín-

ské výstav domácké práce byla (1907) velmi názorn
ukázána prvodní bída skvlého pepychu, byla amstero-

damské výstav (1909) piena státní subvence jenom,

když nebude vystavována dtská práce.

Rozumí se, že i naše eské dít trpí tímto údlem
chudoby.

Jenom kdybychom pehlédli domáckou práci dtí

z Prahy a okolí, seznali bychom, jak je trudný život

tchto malých dlník, kteí se vyerpávají v domácké

innosti.^

^ F. Houser v monografii: Výdlená práce školních dtí uvádí

adu vyšetených pípad z Prahy a okolí k znázornní trudných po-

mr domácké lopoty dtské. Upozoruji na píklady z práce knoflí-

káské (str. 73), rukavikáské (79), hákování vložek (83), draní peí

(87), zhotovování etz (83). Aspo jedna illustrace odtud: Hoch
lOletý, bez otce, hotoví od 7 let panenky. Pracuje denn 8 hodin. Za-

meškává školu, je teprve ve tetí tíd a opt nepostoupí. Je normáln
vyvinut, ale skrovn živen, a na jeho tle jsou patrný škodlivé úinky
dlouhé práce fysické.
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Ale ani v ostatních druzích výdlené práce se ne-

vede dtem dobe, také ne našim, bu si to v oborech

emeslnické výroby nebo v oborech služeb, v obchodo-

vání, v poslíkování a p. Ba i v pracích zemdlských,

které jsou nejmén škodlivé, mže vzet nebezpeí,

jsou-li práce nepimené. Pohleme na faktické pí-

klady.

Na lánech, nad nimiž skivan zpívá a kde slunce zlatí

moe klas, zalévá se v potu malý pracovníik, nad šedou

hroudou do umdlení hrbí slabé tlo. Od prvého svitu

ranní zoe do veera se lopotívá pi tžkých asto úko-

lech. Hoch tináctiletý zastává práce dosplého, plat

bére nedosplého. Záhy zrána navozí píce, krmí a istí

dobytek, tyi krávy má sám na starosti. í^eže ezanku,

shazuje seno s patra, krájí ípu, pracuje pi senoseích,

pi žních, vybírá brambory a ípu, mlátí obilí, mletjn-

kuje, oe, vláí, uklízí dvr, veer pipravuje náadí pro

ráno. Na chmelnicích dti spolu eší chmel, na rašelini-

štích vykrajují borky. Jiní pasou rzná domácí zvíata.

Pomáhají pi dlání díví v lesích, pi dobývání paez,
hrabou hrabanku.

Nejvíce jsou vykoisovány dti cizí, najaté pi

školní úlev na celou dobu roní. V krajích agrárních

pi nedostatku dosplé eledi zneužívá se nedosplých.^

Ale ani vlastní dti se nemívají lépe. A nemusí to být

Velmi škodlivé dtem je síficování na Chotbosku, Pelhimovsku,

Poáteku a j.

1 V Kardašov eici na p. ze 300 rolník (sedlák a domká)
mlo dosplou ele jen 82 hospodá. Ale i z tch 58 vedle toho

zamstnávalo školní dti. Tedy jen 27 ze 300 (= 9'/o) obstarávalo

práce dlníky dosplými. Srovn. monografii Soukupovu: Dít e-
ského jihovýchodu.
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zrovna dít nejchudšího hospodáe. U rolníka, jenž má
60 korc polí. kus lesa, 2 páry vol, 8 krav, vepe a

drbež, dva vlastní hoši ješt školou povinní zastávají

eledíny, protože otec nemá ani služky ani eledína.^

Práce bývají asto nad síly, daleko nad síly dtské.

Nebývají bez nebezpeí pímého. Vykazují znaný poet
úraz. Na p. pi ezání ezanky, pi shazování sena

s patra. I poruchy ei pádem s patra byly tak zavinny.
Nad to pídavkem tmto zemdlským pracovníkm
bývají také práce v domácnosti.

Ale i tam, kde se dtem svuje jenom obstarávání

domácnosti, bývají na n vkládány nepimené úkoly.

To není jen chvalitebná výpomoc pro rodinný krb, ale

zhusta tém celé obstarávání domácnosti spoívá na

bedrech dítte. Musí-li jedenáctiletá hospodyka asn
zrána uklidit celou domácnost, nanosit vody, musí-li

opatit mladší sourozence, ba i uvait, musí-li díví na-

štípat — to není žádná malikost.

Je všeobecný souhlas o tom. že výdlená práce

ohrožuje dtství tím, že se koná v píliš asném
vku.

Kdyby jen silné a dobe vyvinuté dti 12, 13, Hleté

byly nuceny vydlávat — ale v adách malých dlník
najdete i osmileté a šestileté dti. Od šestého roku vku
nápadn vzrstá poet dtí výdlen pracujících. Ale

že mohou i ptileté, tyleté, ba i tíleté dti denn pra-

videln být výdlen zamstnávány (v práci domácké),

je jist smutné svdectví o sociálním postavení dítte.

Sama úední zpráva rakouská konstatuje, že již tvrtým
rokem vku, ba i díve, je zamstnáno v Rakousku

1 Pípad z téhož místa.
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(v Cislajtanii) 1121 dtí (07%), od pátého neb šestého

roku již 38% pracujících dtí.

A ješt: dejme tomu, že by práce v tomto útlém

vku konané byly sebe lehí, zase nové nebezpeí je

v dlouhé dob pracovní.
Jsou dti, jež musí pro nkolik denních halé vý-

dlku trudit se prací ped školou i po škole, v prázdná

pldne, v prázdné dny. Co si máme myslit, když vidíme,

že dti vedle školního vyuování jsou zamstnány 30,

40, 50 i 60 hodin týdn! Nmecká anketa našla pípad

72hodinné týdenní práce mimoškolní u dítte. V Praze a

okolí 10 procent dtských dlník (každý 10. žáek)

vedle školy strávil denn 9—12 hodin výdleným za-

mstnáním.^

V Rakousku ze 148.368 dtí zamstnaných pi nor-

málním vyuování pracuje v mimoškolní as 30.050

dtí 4—6 hodin denn, 14.007 dtí 6—8 hodin, 5090 dtí

až i 10 hodin, 1844 dtí pes 10 hodin.^

Pracuje se nkdy od asného rána do veera, po

škole až do noci, i dlouho do noci, asem i celou noc.^

Cím delší námaha, tím více dtí je k ní pipoutáno.

Cím delší prázdno, tím více výdlené lopoty pro dti.

V tíd na obvodu Prahy z 50 hoch jen dvacet melo

celé prázdné odpldne pro sebe a pro práci školní.*

Ani v nedli ani ve svátek neb>"vá pokoje. V N-
mecku se poet dtí v nedli výdlen zamstnaných

1 Houser, v uv. sp. str. 15.

2 Erhebung atd. str. 226.

V interpelaci poslanc Tomáška, Wintera a Adlera v parlament

1908 se konstatuje, že ve vídeských cihláinách pracovaly nkdy dti

od 3. hod. ranní do 10, veerní.

3 Doklady u Deutsche, Kinderarbeit 105.

4 Houser, 20.

eská Politika. V. 4
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páí nejmén na 100.000, pravím: sto tisíc. ^ V Rakousku

ze 148.368 zamstnaných dtí pracuje v nedli a ve

svátek 2—4 hodiny 16.726 dtí, pes 4 hodiny 21.108 dtí.^

Velké prázdniny znamenají pro mjiohé jen zvýšení fy-

sické námahy. Jsou v nkterých zemích tak rozvrženy,

aby se mohlo dtí co nejvíce užít, hlavn pro zem-
dlství.

Dosplé dlnictvo právem se dožaduje osmihodin-

ného dne pracovního. Kde je osmihodinný den pracovní

pro dít?

Výdlená práce odnímá milionm evropských dtí

volný as k oddechu, k odpoinku, k spánku, k he, osv-

žení a potšení.^

Výdlená i jiná práce dtská petžuje.
Dti bývají petíženy jednak dlouhou dobou pra-

covní i pi lehkém zamstnání, jednak pracemi píliš ob-

tížnými a pesahujícími dtské síly.

Nošení bemen se asto svuje i slabým dtem.

»Hoch 131etý. nápadn zakrnlý, bledý až prsvitný je

v hostinci na posluhu, ale vlastn podomkem. Donáší

velká tžká zavazadla cestujícím . .
.* Hoši tahají vo-

zíky s tžkým nákladem.

Nošení vody bývá leckde na venkov pímo vyhra-

zeno dtem. Osmileté dve musí nanosit vody v pu-

týnce i na velké prádlo. Matka shání po celé vsi synka.

1 Deu tsch, 106.

* Erhebung, str. 229.

<» Nový nmecký zákon z 30. XI. 1908 o maximální práci a nut-

ném klidu stanoví také maximální dobu odpoinku pro mladistvé.

* Pípad z Kard. eice, zaznamenaný Soukupem. Jiný pípad:

ISletý hoch odnosil za odpoledne 22 pytl obilí po 4 vrtelích.
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aby nanosil vody! Sama by ji zatím mohla desetkrát

pinést!

Roznášeské služby asto velmi škodí dtem, nejen

tím, že roznášejí i tžké pedmty, ale i mnohým bhá-

ním a ve mstech stoupáním do mnoha poschodí/ Lon-

dýnské interdepartmentní Committee on Physical De-

rioration vyšetilo, že pouliním zamstnáním trpí dti

fysicky.^

Velký zlozvyk je, že se zcela nevyvinutých dtí zne-

užívá k chování a opatrování malých dítek, a souro-

zenc af cizích.

Ve službách zastávají 12—Mletá dvata místo

služek.

V zemdlských pracích se dtské síly zhusta pe-

pínají do krajnosti.

Je pirozeno, že z takového všelikého zamstnání

plynou dtem a mládeži znané škody tlesné
i d u š e v n í.

MiJže všechno to slabý organismus dtský, jenž ve

vývoji vyžaduje zvláštní pozornosti a opatrování, snést

bez pohromy?

Jak se má mladá bytost vyvinovat, když od rána

do noci nemá odpoinku, když je olupována o noní

spánek, když se neosvží hrou, nepotší zábavou; když

nosí tžká bemena, když vysedává hodiny bez hnutí

u chvatné a jednotvárné práce, když hrbí tlo, tlaí

hrudník, když oima a plícemi vssává leptavé výpary a

žíravý prach, když tráví v místnostech s otráveným

vzduchem, v paeništích tuberkulosy. pi špatné strav.

1 Pípady iivedpny u Housera, 89.

2 Margaret AI den, Child Life and Work 118.

4=*
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za nepíznivé povtrnosti venku, za skliujících pomr
chudoby nebo siroby?

Ani kdyby nebylo odborných posudk lékaských,

prostá laická zkušenost inteligentova musí pijít k pe-
svdení, jak tím trpí tlesné orgány a jejich úkony, jak

se opožuje vzrst, jak se kazí postava — tžká práce

i u dosplého kruší a znešvauje tlo. Svží, zdravé, silné

drt mezi mládeží zamstnanou je vidt zídka, spíše

ješt pi zemdlství. Za to zejména v domáckém pr-
myslu pravidlem drobné postaviky, s vyhublým tlem,

se zažloutlou, švadlou tváí, stížené únavou a vyerpá-

ním, se zárodky choroib nebo se znaky tžkých poruch.

Londýnská County Council svila svému lékai

dru Thomasovi, aby vyšetil speciáln tlesný stav 384

školák zamstnaných výdlenou prací. Bylo shledáno,

že z tchto hoch

233 jevilo tžké znaky únavy,

140 bylo nedokrevných,

131 mlo vážné nervové znaky,

64 mlo deformity od nošení tžkých bemen,
51 vážné srdení znaky.

Dlouhá doba pracovní ve tvrtek (prázdno) ohrožo-

vala, jak se zdálo, víc nežli kratší o jednotlivých školních

dnech. U dtí, které mly štstí, že nemusily vydlávat

(zkoumáno v celku 2000 dtí ze 14 škol), byly shledány

jen u 10% njaké srdení znaky, kdežto u dtí pracují-

cích se nalezly takové znaky v 20 i 30% postupn dle

práce 6—lóhodimné ve tvrtek, jak ukazuje pipojený

diagram:^

J Margaret AI den, uv. spis. 116, 117.
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po

Anglie.

Škody z pepracování u hoch ve tvrtek výdlen
zamstnaných.

10 II 12 13 M 15 16 hodin

Kivka znaí dlníky tvrtení, perušovaná pímka

obyejné dti.

Šetení rakouská nepodávají také žádného rado-

.stného obrazu. Neuspokojivý stav zdravotní se vykazuje

v domácí práci u 22"9''/o zamstnaných dítek,

v zemdlství 17-3 „ „ ,

v prmyslu u 29 "6
„ , „

v hostinství u 219 „ „ „

v obchod a doprav u .... 19 8 „ „ „

v roznášeství u 191 , „ „

v ostatních zamést, u 25 1„ „ ,

pi kombinacích rz. prací u . . 23*9 „ „ „
'

A mže být nepíznivjší svdectví o fysickém vlivu

práce nežli výsledek eské ankety uitelské o 2227 d-
tech (1360 hoch, 867 dvat), z nichž výdlená práce

» Erhebung, str. 131.
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ohrožuje tlesný vývoj u každého tetího z pracu-

jících, t. j. u 459 hoch a 293 dvat, t, j. u 752 dtí

iH 33-7% 33-8% 33-8% dtí?'

Neheší se takto výdlenou prací dtskou na bio-

logických hodnotách národa?

I na duši se heší. Jaké mže být vzdlání
školské, když dít pro práci zameškává školu nebo

když pro únavu nemže ani chápat? Ale i psychosy

z únavy mohou tak vznikat.

Škody mravní a sociální dovršují zhoubu

z výdlené ipráce.

Nkteré druhy zamstnání zvlášt ohrožují mrav-

nost. emu dobrému se nauí dti, které posluhují

v hostinci? Alkohol a ethická kultura jsou nesluitelný.

Pi hrubém názoru hospodských lidí na ženu trpí zvlášt

mladiká dvátka, A posluhují v hostincích dti nejen

14 a 13leté, ale i šestileté! Zde bývá i základ k pozdj-

šímu alkoholismu, až takové dti dospjí. Mnoho nepk-
ného si osvojí také emeslní i píležitostní stavi ku-

želek.

Co všechno zkusí, jak ztupí a mravn otrne dít pi
pouliním a podomním prodeji! Zde i na souvislost s po-

tulkou lze poukázat.

Co íci dokonce o ubohých hoších a dívkách, jež

vlastní rodie nutí k zvláštnímu nebezpenému »zamst-

nání«, žebrot?

Styk útlých nedosplých tvor s dosplými v rz-
ných oborech práce pináší mnoho úhony. V zemdlství
pobý'\^ání dtí s hrubými leckdy eledíny není školou

jemného mravu. Promiskuita zemdlské mládeže není

ídká. Cesái chmele v eských krajinách chmelaských

1 Houser, v uv. sp. 36.
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spávají spolen bez rozdílu vku a pohlaví/ Ješt ped
vlastními dtmi mívají se dosplí více na pozoru, ped
najatými nikoli. K pelíení s nevrnou ženou hospodá-

ovou — za'znamenává Soukup — byl volán i devítiletý

školní hoch.

Pasáci na pastv dobytka uí se zahálce, hrubosti,

týrání, neplechám, smysinosti. Pastor Wittenberg si st-

žuje, že dti obojího pohlaví na pastvách zamstnané po-

bývají za nespolehlivého mravního dohledu pospolu a

že nedávno bimované pasaky se po vtšin vzdávají

zcela bez obalu.^

I v takových zamstnáních, jež se na prvý pohled

zdají zcela bez závady, jako na p. pi ministrování, miiže

být ukryto mravní nebezpeí.^

Je pozoruhodno, jak veliké procento (na 70%) mezi

provinilou mládeží zaujímají ti, kdož jako dti byli vý-

dlen zamstnáni. Uitelé v trestnicích soudí, že až

dv tetiny zloin u takových mladistvých mají koen
ve vlivech dívjšího prmyslového nebo zemdlského
zamstnání výdleného. Ale i kdyby to bylo jen o te-

tin pravda — a já bych vtší úast nepijímal — byl

by v tom velký protest proti výdlenému zamst-

nání dtí.

Nemže být lhostejno, že všechny uvedené škody

fysické i mravní se promítají sociáln. Stojí za uvá-

1 Ostatn i jinde bývá nebezpeí. Tináctileté dve, posluhující

v hostinci, spalo na jednom loži s pokojskou, která pijímala noní

hosty. Dlouho o vci nikdo nevdl, až si jednou dvátko stžovalo

hostinské, že je jí v noci zima, protože je lože pro ti píliš malé. —
Pípad zaznamenaný Krausem (Kinderarbeit in Oesterreich, 1Q04),

u Deutsche, 127.

2 Deutsch, Kinderarbeit, 127.

8 O ministrantech viz kapitolu u Housera, v uv. sp. 109,
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Ženou, že se tak hubí nejedná biologická hodnota, že se

oslabuje vitalita národa, že se ubírá mravní jeho zdat-

nosti a tím snižuje celková potence oby-vatelstva.

Ale i v užším smyslu sociálním má výdlená práce

dtská leckterou povážlivost: komplikuje na p. problém

nezamstnanosti. A to nejen proto, že se zde asto koná

práce, kterou by mli zastávat dosplí, ale také proto, že

nezamstnanost má jeden z pramen v nevycvienosti

dlnictva, a z mládeže pedasn výdlen inné vy-

cházejí znané ady dlník, kteí se nemohli vzdlat

odborn pro urité odvtví.

Když konen povážíme, za jak strašliv nízké

mzdy se využívá dtských rukou, máme ve výdlené
práci mládeže píklad vykoisování a poroby dtské i za

dnešních dn.

Všechno tedy velmi hlasit svdí proti tomuto ne-

zdravému sociálnímu zjevu.

Plané jsou všechny výmluvy, že je dtská práce pro

prmysl nutná. Když byla zakázána v nkterých státech

tovární práce dtí, nepozoroval se úbytek tovární vý-

roby. Textilník Roesicke odhaduje, že v nmeckém tex-

tilnictví (a v tom oboru se mnoho užívalo dtských sil),

odstranní dtské práce by neznamenalo víc, nežli že by

se výrobní náklady zvýšily o pouhou tetinu procenta

celkového nákladu mezdního. A ostatn: hospodáství je

také vc mravní, více mravní než se myslívá, a není

zdravý prmysl, jenž by se neobešel bez dtské práce.

Ríká-Ii se, že práce má pro mládež význam paeda-

gogický. anc. Ale nevidím toho smyslu v úmorné a vy-

silující práci výdlené. Schází tu hlavní moment paeda-
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gogický: radost z práce. Nesplní se asi nikdy sen Morri-

sv, aby nikdo nepracoval ni pro zisk ni pro slávu, nýbrž

jen pro radost z práce. Zvlášt pro dosplé je to nedo-

stižný ideál. Ale aspo v dtském zamstnání by po-

tcha z práce mla být ideou vdí.

Jestliže Milí soudil, že je poteba mládež k práci

i nutit, nemínil tím výdlenou lopotu a vykoisování.

K navykání a ocenní fysické práce se dobe hodí fysi-

cká práce školská — v tom smru jsou nutný reformy

také u nás.

Je prost nutno vytváet takové sociální a mravní

podmínky, aby mohla být odstranna všechna škodlivá

práce dtská i všeliké skutené vykoisování mládeže.

I za nynjších pomr je nutno, aby mládež byla proti

zneužívání v práci co nejenergitji chránna. Je nutno,

aby celá úrove názoru na dtství pedevším v intelli-

gentních kruzích byla zvýšena. Ani v dtské práci ne-

bude lip, nebude-H víc úcty k mládeži: dokud na p. obe-

censtvo si nezoškliví sebe rozkošnjší výrobky, na nichž

za mzdu dvou tí halé za hodinu šedivé lopoty lpí krev

a pot dtského života a vysýchá v mládeži lidství.

5. Sebevražednost mládeže.

Nevaln píznivé svdectví o kulturním a sociálním

stavu souasné doby podává zarmucující faktum, že

existuje sebevražednost mládeže a že tato sebevražed-

nost je hromadným jevem spoleenským, a zajisté je-

vem pathologickým. Jestliže se mluvívá o nemoci sto-

letí — toto je nejhlubší nemoc vku. Existují pomry,
jsou shluky útlak a tísní, v nichž »být i nebýt« není víc

otázkou ani pro duši dtskou.

eská Folitika. V. 5
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Není pesného vyíslení této sociální choroby. Ale lze

odhadovat, že se v kulturních zemích evrops^kých a

amerických ron pipravuje pedasn o život nejmén

pl tetího tisíce nedosplých osob, mezi nimi celé ady
útlých dtí ve vku nejen dvanácti nebo desíti let, ale

i osmiletých a šestiletých.

Zoufá si takto mládež všelikých sociálních vrstev a

tíd. Mladiství dlníci, obchodní zízenci, ueníci, mla-

distvé služky, mládež mimoškolská i školská.

Když za posledních dob byla veejnost znepokojena

astjšími sebevraždami žák a student, daly školské

úady zevrubnji vyšetit rozsah tohoto neblahého jevu

a jeho píiny u mládeže školní.

V N m e c k u se tímto problémem zabývala dokonce

i íšská rada (5. a 10. prosince 1904) a pruský snm
(19. bezna 1908).

Vyšlo na jevo, že sebevraždy žákovské jsou pomrn
dost asté, ale nemohlo být konstatováno, že by jich ná-

padn a pravideln pibývalo.

íseln bylo stanoveno, že za období tiadvacíti

rok (od 1880— 1903) se udalo na nižších a vyšších ško-

lách 1152 sebevražd, takže by prmrn na rok pipadalo

54 pípad.^ Na žactvo pod 15 rok pipadá 868 sebe-

vražd, mezi tím dívích 164.

To ovšem daleko nevyjaduje celkovou sebevražed-

nost mládeže, protože po vykonané elementární povin-

nosti školní studuje jenom malá menšina mládeže na

školách dalších a zvlášt studuje dále jen velmi nepatrný

zlomek mládeže díví.

1 Podle šetení prof. Alberta Eulenburga (Schúlerselbstmorde,.

v Zeitschrift fiir pádagog. Psychologie, Pathologie und Hygien, 1907^

. 1. 2.) na základ úedních akt ministerstva vyuování.
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O sebevraždách na vyšších uilištích v Nmecku
(k nim se ítají i stední školy) podává pouení pehled,

jejž jsem sestavil z nových úedních šetení, která pro-

vedl prof. O. Qerhardt/

Pehled o sebevražednosti žactva vyšších uiliš v Prusku za 1880-19081

(Sebevraždy žaek nejsou pojaly.)

Rok
Poet

žactva
ši0.2-

D.

Na
100.000 žák
pipadlo
sebevražd

Rok
Poet

žactva

Na
100.000 žák
pipadlo
sebevražd

1880 125,023 9 71 1895 142.438 7 4-9

1881 126.800 13 10-2 1896 144.955 11 7-5

1882 131.836 5 3-7 1897 148.260 19 12-8

1883 129.971 17 13-0 1898 152.033 7 4-6

1884 130.465 14 10-9 1899 155.966 13 8-3

1885 133.506 10 7-4 1900 160.757 18 11'1

1886 132.640 8 6-0 1901 166.005 18 10-8

1887 134.784 18 13-3 1902 172.639 17 9-8

1888 136.317 11 8-0 1903 179.947 18 10

1889 136.908 20 14-6 1904 188.582 8 4-2

1890 135.919 11 8-0 1905 197.481 16 81
1891 137.993 14 10-1 1906 205.883 16 7-7

1892 138.276 19 13-7 1907 208.170 19 91
1893 139.377 15 10-7 1908 224.823 28 12-4

1894 140.828 18 12-7

Ješt z jednoho státu je po ruce výsledek novjšího

oíficiálního šetení: z Ruska. Lékaský odbor ruského

ministerstva vyuování proizkoumal pípady sebevražd

a sebevražedných pokus mezi ruskou mládeží školní

a akademickou za školní rok 1907—1908 na uilištích

podízených tomuto ministerstvu.

-

V omom školním roce udalo se dle ministerské zprávy

83 sebevražd a 49 pokus sebevražedných. Oasíenství

1 O. Qerhardt, Schlerselbstmorde 1909.

2 O zpráv referoval H. Boczkowski v Hlídce asu . 38 r. 1909,

str. 3-4.

5*
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Ženské mládeže je zde vtší nežli v jiných státech:

z onch 83 pípad pipadá na žákyn 19, na žáky 64,

z pokus na žákyn dokonce 23, na žáky 26.

Nejmenší poet pipadá na nižší škoíy: 6 pípad

(5 žák, 1 žákyn).

Nejvtší na stední školy: 61 pípad (43 žák, 18 žá-

kyií).

Na vysokých školách násiln se sprovodilo se svta

16 poslucha.

Zpráva oibsahuje také zevrubnjší rozlenní dle typ

škol: nejvtší poet tchto traRedií udal se na gymna-

siích (47), pak na reálkách (10): v pokraovacích školách

byly 4 pípady, na uitelských ústavech 2. na odborn

technických školách 4. Na universitách 9. na vysokých

školách technických 6, na vysoké škole odborné 1.

Z poikus se udaly 4 na školách nižších, 22 na muž-

ských gymnasiích, 23 na ženských.

R. 1907 pipadlo nejvíce sebevražd na kvten, t. j.

konec školního roku. Nejmén na dobu prázdnin.

Ruská data obsahují talk pouná sdlení o sociálním

postavení rodi onch nešastných mladých bytostí:

jsou to nejvíce rodiny mšanské a úednické, jež 'byly

tímto neštstím postiženy: v úednických rodinách 27

sebevražd a 10 pokus, v mšanských (patrn prmy-
slových a živnostenských) rodinách 14 sebevražd a 11

pokus. Pekvapující poet pipadá na dti z rodin pravo-

slavného duchovenstva (pes 50%).

Pokud se týká Rakouska, není na ten as možno

pro nedostatek záznam podat obraz o celé monarchii.

Laskavostí píslušných úad bylo mi umožnno,

aibych sestavil pehled aspo o Cechách. Pehled se

týká eských i nmeckých škol stedních. Za dobu dva-
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cíti let (od 1892 do 1911 vetn) zaznamenáno bylo 118

ppad sebevražd na uvedených ústavech a sice udaly se

roku 1892 sebevraždy 3 roku 1902 sebevražd 12

„ 1893 1903 15

„ 1894 3 1904 15

„ 1895 2 1905 5

„ 1896 1 1906 7

„ 1897 • 5 1907 12

„ 1898 5 1908 4

„ 1899 4 1909 3

, 1900 7 1910 6

„ 1901 6 1911 (do dubna) 3

Záznamy tyto podávají také ovšem ísla minimální,

zejména pokud se týká pokus sebevražedných. Já sám

ze svého soukromého šetení znám nkteré pokusy sebe-

vražed žákovských, jež úedn nebyly známy.

Podíle tchto záznam nelze ani v Cechách za dobu

dvacíti let pozorovat pravidelného vzrstání. Je však

silné vzedmutí v letech 1900 až 1904. Jestliže si rok 1902

vyžádal dvanáct obtí a dv následující léta dokonce

dvakrát po sob patnáct tragedií, to jist pekvapovalo.

A nedivíme se poplachu odtud vzniklému, který v Praze

vedl (1904) k veejným schzím o neblahém tomto jevu.

Také rok 1907 ie zapsán hodn nepízniv. Po tomto

roce píval sebevražedný zase poklesá.

Sebevražed se smrtelným koncem udalo se 84. sebe-

vražedných pokus 34.

Pokud se týká zpsobu sprovození, nej-astji se na-

skýtá zastelení, a sice u 38 sebevražd a u 16 pokus.

Pak obšení (14 sebevražd a 1 pokus) a utopení (8 sebe-

vražd a 7 pokus). Také otrava byla astá (6, 3), pejetí

vlakem (6, 2). Osamlé jsou pípady podíznutí žil (1, 1),

bodnutí (1, 1) a konen v jediném pípad voleno
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zmrznuti. U devíti sebevražd a ii ti pokus zpsob pro-

vedení není zaznamenán.

Podle vku: zoufaly si 4 dti desítileté, 4 jedenácti-

leté, 3 dvanáctileté, 8 tináctiletých. V 15. roce byli tyi
mladíci, v 16. bylo jich sedm, v 17. osmnáct, v 18. jede-

náct, v 19. sedm, ve 20. pt, v 21. dva, ve 22. jeden. Vk
nebyl udán u 35 pípad, ale mezi tmi bylo 6 oktaván,

5 scptimán, 4 sextani, 5 kvintán. 5 kvartán, 4 terciáni,

1 primán.

Pole národnosti udalo se 85 pípad na školách e-
ských, .^?> na nmeckých.

Jakkoli absolutní íslo sebevražednosti mládeže

v rzných státech se nezdá na první pohled píliš ve-

liké, pece je píliš veliké, uvážíme-li nesmírnou nepi-

rozenost toho, že se odluuje od žití i takový poet mla-

dých 'bytostí, na prahu nadjí, ped rozkvtem vlastního

života.

Sebevražedr^ost mládeže — sama souást celkové

sebevražednosti lidstva — je jenom lánkem v ad
ostatního utrpení mládeže.

Má hluboké píiny v celém souasném kul-

turním a sociálním žití nové doby.

Píiny, jež se úedn uvádjí pro jednotlivé pí-

pady, nevystihují podstatu vcí; jsou to ponejvíce jen

poslední vyvolávající pohnutky, nebo jen podružné pí-

iny. Pece však i v takových údajích lze nalézt dost

pouného.

Pro es'ké pípady shora uvedené sestavil jsem

z jednotlivých záznam úedních tento pehled:

'Rada pípad je uvedena v souvislost sne m o c í

žákovou. Pi tom se bu výslovn jmenuje druh nemoci

nebo jen obecn: nemoc.
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Pro nezhojitelnou nemoc (v 1 pípad kostižer) si zoufali .... 2

Pro nebezpenou chorobu plicní (Ic tomu špatnj' prospch) .... 1

Pro oní nemoc a srdení vadu > . . . 1

Pro nesnesitelné bolesti- hlavy 1

Ddiné zatížení bylo píinou u 1

Abnormní stav duševní 1

Trudnomyslnost 3

Trudnomyslnost a náboženské blouznní . . .- 1

Silná psychosa 1

Duševní porucha a rozrušení mysli 4

Pedráždnost nerv (v 1 pípad z lehkomyslného života) .... 2

K tomu se druží jeden pípad pro tlesnou vadu a pi tom ne-

možnost být hercem 1

Omrzelo s-t života v souvislosti s pessimistickým názorem

životním se shledala v pípadech 5

Na pomr rodiny a domova vrhá svtlo jiná ada pipadli.

Uvádjí se truchlivé a neutšené rodinné pomry a sváry u . . . 7

Truchlivé domácí pomry a špatný prospch pi tom 1

Neblahé pomry rodinné a nešastná láska 1

Domácí sváry a nechu k studiu hebrejštiny 1

Spor s otcem (pi tom i nemoc) 1

Bída v dom otcovském . l

Píkré nakládání od rodi nebo píbuzných ".
. . 4

Trest v dom otcovském 1

Útk z domova a trest za to 1

Odepení jít k hudební kapele 1

Odepení pijít dom na vánoce pro neprospch 1

Hoe nad nemocí matinou (možná však nehoda pi koupání) . . 1

Uražená ctižádost a mladická hrdost vedla k sebevražd u . 2

Nešastná láska 5

Nedovolený pomr s vdanou ženou, proež otec se syna zekl

a zloeil mu 1

Strach z trestu nebo vbec z následk nemravného ži-

vota nebo nenáležitého chování bu ve škole nebo mimo
školu je astým motivem, jak vidno z podrobnjšího seazeni:

Strach z trestu pro krádež (penz nebo pedmt) u 4

Strach z trestu pro zpronevru penz 2
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Strach z tiestu pro dluhy 1

„ „ tlesného (toulavý a zpustlý hoch) 1

„ „ za to, že udeil devákem dít do oka 1

„ „ ve škole pro špatné chování 3

, z disciplinárního vyšetování pro krádež a z trestu doma . 1

Strach z disciplinárního vyšetování, že udržoval podezelý styk

s dvaty 1

Strach z trestu od otce za to, že obdržel dvanáctihodinový karcer

pro nemravný výrok 1

Strach z trestu od otce pro chození do hospody a pro špatný

prospch 1

Strach z kariteru a z jeho následk pro osvobození od školného . 1

Strach z trestu pro neprospch ve škole a nenáležité chování . . 1

„ z výitek otcových pro pisouzený karcer 1

„ z trestu pro lehkomyslný život a špatný prospch .... 1

Usouzený karcer pro nepípustné chování a násilnost k spolužákm 1

Strach z neprospchu školského:

Strach ze špatného vysvdení 2

„ z maturitní zkoušky 3

Neprospch ve škole nebo slabý prospch ve škole,

asto zárove s jinými soubžnými píinami (chorobou, nespo-

ádaným životem)

:

Neprospch u maturitní zkoušky 2

„ bud v semestrálním vysvdení nebo v konferenním

období 10

Slabý prospch 1

Neprospch a zármutek nad ztrátou osvobození od školného . . 1

„ a strach z výitek nebo asté proto výitky otcovy . . 3

„ a proto obava, že nebude smt dom 1

„ a velká bída v rodin 1

a dluhy 1

Nechu ke studiím a nerozumné nucení k nim od ro-

di (asto s výitkami) 6

Nahodilé píiny: neopatrné zacházení se zbraní (žák na p.
z neopatrnosti zastelil spolužáka a pak z rozrušení sebe) ... 2

Fingovaná sebevražda pro nedostatený prospch 1

Píiny a motivy bud nemohly být vyšeteny nebo prohlášeny

za neznámé nebo píiny nejisté 10
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Ale ani takový pehled nevystihuje celou soupíin-

nost truchlivého jevu. Koeny jeho tkví velmi hluboko

v obecném stavu duchovním, mravním, sociálním a fy-

sickém, v jakém se octl novodobý lovk pi úsilí o nový

život, o hmO'tný i duchovní základ toho žití. Toto úsilí

pehodnotilo bývalé hodnoty. Zhodnotilo jinak i život,

po pípad odhodnotilo. V ovzduší, které zplodilo touhu

po niení dosplých, vyklíila i sebevražednost mládeže.

A spolenost, která se sama neumí uchránit této touhy

po smrti, tím méné peuje o záchranu mládeže zoufající.

lovk novodobý celým svým vývojem byl puzen

k tomu, alby opustil stedovký názor životní. Byl veden

k horenému hledání, zápasu a práci o nový smysl ži-

vota. Opustil starého boha a jal se hledat 'božství nové.

V tomto úsilí dýchá jará a živototvorná síla, ale i moc
niivá. Velkolepý proces uvdomovací, vyvinující se

v lidstvu nové doby asi od reformace, zhodnotil nov
osobnost. Proces uvdomovací byl zárove pochodem

osvobozovacím. To dodávalo sebevdomí a síly. A je

pramenem síly dosud. Ale na druhé stran zašlo se píliš

daleko: v krajní anarchický individualism. Ped vlast-

ním J á tohoto individualistického povýšení bledla

všechna autorita. »Každá vyšší bytost nade Mnou, bu
si to bh i lovk, oslabuje cit mé jedinosti a pobledá

teprv 'ped sluncem tohoto vdomí,« hlásá Stirner.

To jde ovšem nad síly lovkovy.
Pda starého názoru se opouštla, ale nová pda byla

vratká: nový názor a nové žití nemohlo být vybudováno

rázem. A tak zstávalo mncho poloviatého a nejistého.

Vedle svžích tvrích iproud duchovních vpližují

se i nezdravé. Pessimistická filosofie odhodnotila život.

Pessimistická nálada zprošfovala se života. Materiali-
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stickniu názoru ústícímu v atheism nebylo nesnadno

odlouit se od žití, když se smrtí je — konec všeho.

Novodobá spolenost ocitla se vbec v perodu a

kvasu nejen duchovním a mravním, ale i politickém, so-

ciálním a hospodáském. Tak vzbuzeno množství nebý-

valých útlak a tísní, jež muiv naléhaly na lidskou

duši. A kdo nevydržel pod tímto útlakem, toho nic ne-

poustalo již k tomuto údolí strasti.

Není divu, že negace, pessimism, zemdlenost, zou-

falství a zneužívání života, jaké vanulo z uritých du-

chovních proud posledních dvou vk a jaké bylo zpe-

etno životní praxí celých zástup lidí dosplých, pe-

neslo se i na mládež — tak vnímavou .pro do-bré i zlé,

v nebezpené dob dos^pívání fysiologického a rychlého

vyrstání duševního. Zachvátilo zvlášt vrstvy sklonné

k vtšímu subjektivismu. Radost ze života prchla

s mnohé líce, jež by jinak již po^uhým údlem mládí byla

záila chutí k životu, (jenerace dosplých svou sebe-

vražednou náladou nakazily pokolení vyrstající.

Jak pímo cynicky a brutáln vyjadují dosplí vi
mladším znehodnocování života, o tom malý píklad.

Vlastní otec zvolal na syna, který byl ve škole kárán

pro nepilnost, místo povzbuzení k radostné práci:

»Hochu, na tvém míst bych si protínal hlavu 'ku'lí.« Ne-

trvalo to dlouho a syn uposlechl »rady« otcovy.^ eská
matka domlouvala svému synu kvintánovi pro nepro-

spch školní a dodává, aby se šel radji utopit, že je

vody dost.^ Takové znevažování života vdychuje do

sebe nevdom i nejútlejší dtský vk. Jinak by nebylo

možno, aby existovali osmi- a sedmiletí sebevrazi i mladší.

1 Pípad citovaný u Gerhardta, sir. 12.

- Syn však dal pednost revolveru. Pípad z r. 1911 v R. v echách.
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Tak se i pro míádež tvoí základní pedpoklad a ná-

lada sebevražednosti. Když pak pijdou doby, kdy za-

chvátí mladou mysl pedasná vichice života, utrpení

a bída, není síly vytrvat, není zdolnosti pekonat útlak.

Avšak nejen pro duševní a mravní zdolnost, ale ani

pro tlesnou zdatnost mládeže není u dosplých dost

smyslu. Ješt ani v 18. a' 19. století lidé si neumjí vážit

nesmírn cenných hodnot biologických a heší tak na

zdatnosti budoucích pokolení.

Heší se již tím, že se sfiatky uzavírají asto s velkou

lehkovážností mezi osobami, které svou vlastní, zd-
dnou pirozeností jsou slabé, vadné, chorobné, tlesné

i duševn zatížené a dávají tak vznik potomstvu ješt

slabšímu a neopornjšímu.^

Ale vedle toho úporný zápas o existenci a blahobyt,

horený chvat výdlené inno^sti vyerpává zhusta a

rozrušuje organ-ism jednotlivc pvodn pirozen zdra-

vých ješt ped satkem nebo v dob manželství. K tomu

výstední a požikáský zpsob života podkopává

u mnoha lidí zdraví, zpsobuje nervosní stíivy. jež pak

zavinují disposice k nervovým a duševním chorobám

dtí.

A tak vedle zdravé, silné, svží, oporné mládeže se

rodí pokolení pedem podlomená, chorobná, jež nezaku-

sila radosti z výbojné, ale pece harmonické energie

rušného a kypícího mládí, pokolení, jimž již dtství je

živoení a skomírání, jimž život je obtížný dar.

To je druhý znan obecný pedpoklad.-

1 o problému viz zevrubnjší úvahu v mém spise: Slabí v lidské

spolenosti 1904, str. 54 nn., 158 nn.

2 Mezi 979 mladistvými sebevrahy mladšími než 15 let v Prusku

bylo dle úední zprávy 12'58% duševn chorých. Ale Baer (Der Selbst-

mord im kindlichen Lebensalter, str. 30) správn soudí, že poet tako-
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Tak z nevdomosti, lehkomyslnosti, nezodpovdno-

sti dosplých inou se iproudy zkázy na nezrozené dosud

plém, jež má v budoucnosti rzným zpsobem odpyká-

vat za viny tch, jimiž neptan bylo vydáno na svt.

Uvdomit si takový trest je jist hrozné, »Trpím za viny

nespáchané,* píše ubohý eský hoch, nežli se sám vy-

svobodí z muk.

Nejen že se pedem nepeuje o to, a'by se rodila

zdravá a sillná poko-lení, ale ani vi generacím zrozeným

není dost opravdové svdomitosti a uvdomlosti, jež

vých pípad je znan vtší, protože v officiální rubrice „neznámých

píin" jsou zaazeny mnohé pípady, v nichž duševní defekt nebylo

lze snadno poznat.

asto již z neobvyklého a nápadného zpsobu sebezniení lze

bezpen soudit na psychosu. Patnáctiletá dívka, jež se ve sklep svlékne,

namoí košili v petroleji, zapálí ji a nechá se bez hlesu upálit, je

jist duševn chorá. Také pípady úporných optovných pokus sebe-

vražedných sem patí. ada mladistvých sebevrah trpla tžkou tles-

nou chorobou, založenou v ddiné disposici. Jiní pocházejí z rodin

alkoholních a pykají tžkými nebo lehími neurotickými stavy za opil-

ství rodi. Jiní zase z rodin, v nichž více len se sprovodilo se

svta. V jedné rodin v byt vlastních rodi obsil se jeden hoch

121etý, druhý devítiletý.

Mezi zvláštními pípady uvádí Ideler trnáctiletou pecitlivlou

dívku, která se octla v trvalé úzkosti, jež ji neustále pudila k sebe-

vražd, takže se dívka chtla brzo s výše vrhnout dol, brzo si vrazit

nž do srdce, brzo skoit do vody. Po tynedlním boji s touto my-

šlenkou se dívka uzdravila. V pozdjším vku se návaly sebezniení

opakovaly a pešly znenáhla v duševní chorobu. — Jiný pípad sdluje

Emminghans o 151etém chlapci tlesn slaboukém, ale nad normál

intelligentním, jenž po smrti matin upadl v hypochondrickou me-

lancholii a byl stíhán muivými myšlenkami sebevražednými, jež ho

uvádly v strašný neklid s prudkými výkiky. Cítil nával a íkal si

:

„Ted pichází boue." Na dráze byly jeho myšlenky: „Musíš se položit

na koleje." U vody: „Musíš se do ní vrhnout." (Uvedeno u Baera,

str. 36. Srovnej pípady u Oerhardta str. 8. 9.)
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by rozumn ídila fysickou a duševní životosprávu mlá-

deže. Ostatn jak ji budovu ídit lidé, kteí sami neumjí

žít? Nevymely posud exempláe, jež v mladických vý-

stednostech vidí nejpimenjší nebo aspo nevinný a

neškodný projev mládí. Znal jsem pípad, kde vlastní

otec dával synovi paušál na prostituci... Celé kulturní

ovzduší souasné doby uvádí zástupy mladistvých by-

tostí k pedasné zralosti. 2e s tím vším ruku v ruce jde

zhusta ztráta mravní opornosti, rozumí se samo sebou.

Proto se nedivíme, že mezi dvody sebevražed mladi-

ckých se uvádí život polygamní, nedovolené milostné po-

mry a dobrodružství, podvody, krádeže, padlání do-

kument. Nehled ani k pípadm rozvášnných hnv,
vzdor a p.

Ale ješt horší jest, že spolenost neumí zabezpeit

celým spoustám dtí a mládeže aspo snesitelný život

hmotný. Nouze promítá se do dtského života leckdy

i sebevraždO'U. Hošík jedenáctile^tý J. K. v R. na Morav
je poslán, aby šel pracovat ipi ledování. Hošíka však

do práce nepijali. Když byl od otce za to ztýrán, vybhl

z domova a na zdi se obsil.

O tom, jak výdlená práce byla v Anglii na poátku

14. století spolupíinou, že vykoisované a vyerpané

dti se i vraždily, podává Marx ve svém Kapitále (I. 5.

vyd. 123) názornou illustraci.

Ale bída leckdy sama bez viny rodi vhání dti

v náru smrti. Útlá holika, jež nemže snést nouzi a

hlad rodi, aby jim neubírala sousta, ro^zhodne se

utopit se.

Nespoádanost a mravní rozháranost rodiny pipra-

vuje leckdy vlastním dtem nesnesitelnou existenci.

Devítiletý hoch se utopil, protože se »nemc'hi dívat na
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Otce, jenž se denn vracel dom opilý«. Dv dti se od-

hodlaly spolen zemít, aby nezažily chystaného roz-

vedu v rodin.

Zpsob, jak se zachází s dtmi v rodin, bývá velmi

asto osudný. Nejen asté ustrašování, vyhrožování tre-

stem, ale i trestání samo, zvlášt kruté trestání a surové

týrání dtí nerozumnými a brutálními rodii dohání

mladé bytosti k zoufalství. Na rakouském kongrese pro

ochranu mládeže 1907 byla uvedena celá ada takových

pípad. Ani mezi eskými dtmi nejsou to pípady

vzácné. Hošík za nemoci matiny obstarává domácnost,

pciklízí, istí — pijde otec, rozumí se spitý, ješt za to

hocha trýzní. Hošík v návalu lítosti utíká a sprovodí se

se svta.

Kdyby aspofi bylo dost ochranných institucí, které by

záhy pijaly ohrožené dít do svého opatrování, bylo by

možno mnohou mladou duši zachránit od zoufalství. Ale

kdo dnes vyrve týrané dít, které utíká z domu. aby se

zavraždilo?

Pi tom dluženo mít na vdomí, že -pi otázce sebe-

vražednosti mládeže padá na váhu nejen tlesné tý-

rání a muení, ale spolu i duševní nátlak, donucování,

"posmívání a trýznéní. jehož se dopouštjí rodie i jiní

dosplí na mládeži.

Pistupuje konen otázka: v jakém pak pomru
k sebcvražednosti mládeže jsou naše veejné instituce

a mezi nimi zejména škola?

Když se množily v nkterých zemích sebevraždy žá-

kovské, daly státy úedn vyšetovat pomr školy

k sebcvražednosti žactva. Shledáno, že v nejvtší ásti

takových pípad jsou vinny píiny ležící mimo škoJu:

jednak v organickém založení žákov, jednak v jeho
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mravním habitu, jednak v rodinných pomrech, v pom-
rech sociálních a pod. Souvisliost se školou v takových

pípadech nebyla žádná, nanejvýš slovná a mechanická:

nešastník práv byl žákem jako jiný je ueníkem —
nic více.

Upo'zorováno zejména také na fakt, že nerozumní

rodie nutívají do studií dti, které pro ten onen obor

theoretický nemají schopmostí a nemohou mít tudíž

zdaru ani pi píli.

Avšak pes to prese všechno nezamlovány vady

novodobé školy aspo v uritých obdobích jejího vý-

voje. Kárána její suchopárnost, formaHsmus, mechani-

nost, její censurování, denní zkoušení, zpsob písemných

prací a pedevším — nevždy dost porozumní duši žá-

kov, duši mládeže souasného vku. V Nmecku nejen

tajný zdravotní rada Baer, ale i professor Qurlitt, a pi
nejopatrnjší reserv i professor Budde, Eulenburg i Qer-

hardt (pi úedním šetení) pipouštjí, že v jednotHvých

výjimených pípadech škola (a systém, a jednotlivci)

nemohou být zcela zproštni jisté, by velmi nepatrné

spoluíiasti na tragediích mladého života, O ruské škole

ješt nepíznivji se vyjaduje na základ úedního še-

tení professor Ohlopin a rovnž známý psychiatr pro-

fessor Bechtrev, V Rakousku lze mluvit o píznivjších

pomrech potud, že mnohé vady, jež podnes vytýkají

nmetí autoi nmeckým školám, byly v Rakousku

úední cestou odstranny. Pes to i u nás lze konstatovat

osamlé pípady, které by bylo bývalo možno zameziti

nebo pedejíti, kdyby si škola poínala rozvážnji a

moudeji.

Rozebral jsem pomr školy k sebevražednosti mlá-
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deže zevrubn na jiném míst/ na nž zde odkazuji.

Zastávám se školy proti nekritickému obviování z ne-

zasvcených kruh. Ale pipouštím, že i u nás v Cechách

v jednotlivých oijedinlých a zcela výjimených pípa-

dech i dnes má škola, pímo nepímo, nepíznivou

spoluúast a také zodpovdnost, tebas minimální,

ale pece zodpovdnoist. Spoluzodpovdnost. Neodstra-

nila posud škola všech pežitk starší soustavy, pod níž

žák trpí. A nejsou všichni uitelé ideály vychovatef

ani vzory jemných, vysoce ušlechtilých duší. Nenosí

každý v so'b kus píštího století. A nyní si pedstavme:

žák njaký trpí z jiných ipíin, je sklíen jinými útra-

pami a starostmi, životní bím jeho je již tak jako tak

tžké. A te ve škole nenajde povzbuzení. Pi nahodilé,

tebas se strany žákovy zavinné píležitosti, nenajde

dost humánnosti, nebo narazí dokonce na hrozby, vý-

smch, tvrdost • . . Zde mže být poslední závaží, pod

nímž již slabá a zmuená duše nevydrží a klesá . . . Zde

se stiskl elektrický knoflík a nastal výbuch.

Nemusí být ani zlého úmyslu. Všecko mohlo být do-

be mínno jak cd školy tak od uitele, a pece neštstí.

Nebude nikdo krutým soudcem, ale jisto je, že v tom

onom pípad by pi vtší prozíravosti a isté lidskosti

bylo zabránno neštstí.

Je nezbytn nutno, aby i tyto osamocené a ídké vý-

jimky zmizely docela.

Moderní škola se probouzí k lepšímu životu. iní

se pokroková opatení. Rady zdatných uitel, kteí

chtjí být uvdomlými páteli mládeže, se množí. Je

teba dílo dovršit. Musí vymizet i nejvzdušnjší stín

1 V Naší Dob 1911 v sešit kvtnovém, ervnovém, ervenco-

vém, srpnovém a záijovém.
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podezení, že by škola nebo uitel ml sebe vzdálenjší

úast v tragediích mládí. ŠkoJa je schotpna dalších re-

forem, a ty pijdou. Svt mladých duší si je vynutí. On
je povden i za ten kousek lásky a svtla, jaký mu
vzešel z odborných úad v síních na Minoritském ná-

mstí. Ale bude muset pijít ješt více svtla a tepla. Svt
mládí má nároky a má právo na kus radosti a štstí i na

dev školském. A to svtlo a teplo nech vstoupí do

srdcí všech uitel bez výjimky. Je na ase, aby se roz-

prchly všecky zbytky jakéhokoli suchopáru, neživot-

nosti, ztrnulosti, autoritaení. Je nová doba. Osobnost žá-

kova, harmonická, silná, sebeurující osobnost žákova je

cílem. Nová doba jde vbec za osobností. I mladá duše

dnes má pání, aby její osobnost byla pimen
respektována také ve škole. Jsi silná individualita a sám

láskyplná osobnost — ani slova nemusíš mluvit o auto-

rit, žádným paragrafem a trestem vynucovat autoritu.

Kus své silné a láskyplné osobnosti vnukni a vdechni do

každého slova a skutku svého ped mládeží: nic nebude

neživého, oživnou íslice a formule, mrtvý jazyk bude

živý; postavy antiky vyvstanou s masem a duchem,

v toku djství svtového bude mladá duše cítit osudy a

zákony své i druhých, mladé tváe se zrumní, oi za-

planou, jsi cele jejich, oni jsou cele tví, jiskiku roz-

žehneš i v nejztracenjším a do ohn jdou všichni za

tebou. To je nejvyšší autorita.

Nejen k normálním stránkám žákovým dlužno pi-

hlížet, ale i k abnormním. A k tmto tím pozornji. Ne-

staí být dobrým praktickým psychologem — musíš být

i psychiatrem. Vk pechodu a dozrávání sám vyžaduje

zvláštního zetele. Nepotebují zdraví lékae, ale ne-

eská Politika. V. (i



66 SEBEVRAŽEDNOST MLÁDEŽE.

mocní. Pravda, škola nemá být nemocnicí. Ale tím méné

smí být — entreprise de pompes funébres.

Nová škola se musí stát skutenou dílnou lidskosti.

Professor a student, uitel a žák — to znamená nebo

má znamenat pomr vzájemného uctivého pátelství,

ztlesnní mužné humanity. Chceme-li na mladém po-

kolení humanitu, musí uitel být jejím pesvdeným
vyznavaem a strážcem. Kdo znesvcuje svá ústa ped
oima mládeže nadávkou, kdo se posmívá, zlehuje,

uráží — není vdcem, ale nepítelem mladého srdce. Ži-

voucí však slovo istého lidství nikdy nezaniká zcela

hluše, i když se tak zdá. Fluctuat nec mergitur.

Lidé dvacátého vku by se mli vážn starat, aby

se aspo dti nevraždily. Ovšem je tu zaarovaný kruh.

Pokud se budou velcí vraždit, bude nebezpeí, že i malí

budou hubit své útlouké životy.

Která sociální a kulturní politrka si troufá podat dost

úinný lék pro nemocnou duši století?

Jenom nejhlubšími reformami hospodáského, sociál-

ního, kulturního života je možno elit píboji sebeniení

dosplých i nedosplých.

Avšak nejen sociálních reforem je teba k pemn
celého sociálního ádu. jakkoli bez nich není pomoci.

Nejen rozumnjší a uvdomlejší lásky a vzájemné

úcty k mládí. Je pedevším zapotebí vnitního obrození

moderního lovka. Perodu k síle. k radostné práci,

k vyšší zodpovdnosti mravní za život.

Je teba nauit se novému hodnocení života. Píští

názor životní a svtový bude obsahovat nový, promyšJe-

njší a prožitjší lánek o posvátnosti žití. Dnešní názor

a dnešní praxe je posud nízká. S životem se hazarduje.

Život se ohrožuje. Dosud jsou ssedliny materialistického
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nazírání. Dosud jsou pežitky pessimistické a dekadentní

nálady, jíž život nestojí za žití. Proti degeneraním ini-

teliJm není ješt dost soustavné práce. Politika smrti má
dosud velké slovo.

To vše je nutno pekonat. Prvé kroky ku pekoná-

vání poínají. Aspo na výšinách lidstva svítá a výhled

není tak beznadjný.

Proti pessimistickému popírání života rodí se nový

životní a svtový názor a životní ipraxe. Radostná práce

a spolupráce, uvdomlá spolupráce na zušlechtní lid-

ství. Z ní vyprýští jednou i nová posvátnost života: uv-
domlá a zodpovdná, jež bude nejen pekonávat smrt.

ale jež bude vyšší nežli mechanická vážnost k životu,

jaká byla zplo-zena v kultue hindské, a vyšší nežli.my-

stická úcta k životu, jaká byla v nadpirozenosti ke-
sanského stedovku. Zrodí se posvátnost života ne pro

osobní existenci posmrtní, ale pro štstí tohoto svta,

pro dnešek i zítek, jenž je souástí nekoneného vývoje.

II. Sociální povinností k mládeži.

A. Pée o biologický rozvoj mládeže.

Již z nkolika uvedených kapitol sociální pathologie

je patrno, že ani v kulturních zemích 19. a 20. století

osudy velkých zástup mládeže nejsou závidní hodné.

Ochrana jejich není ješt náležit vybudována ve vysp-

lejších státech, tím mén v Rakousku a také ne u nás

v Cechách.

V dlužní knize dnešní spolenosti je obsáhlý nevy-

rovnaný úet, jejž dosplí dluhují mládeži.

Uvedu z nho nkteré hlavní položky.

6*
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Tedy položka prvá: Spolenost je dlužná postarat se

pedevším

o lepší biologický rozvoj

mladého pokolení..

V theorii vc se ovšem chápe. Vda dokonce zde

stanovila vysoké mety. lovk dnešní áoby staví si proti

stedovku nebývalý sociáln-biologický ideál.

1. Ideály eugenické.

Stedovk kladl tlo daleko za ducha, ^pokládal je za

nco híšného, co pekáží spasení, za nco metafysicky

i ethicky mén cenného. Stedovk uvedl v zapomenutí

i starovké snahy o zdraví a sílu národa. V mnoha zete-

lích stedovk znamenal v hygien krok zpt. Tím po-

hubeno množství biologických hodnot. Obecná zatem-

Tilost v oboru dtského zdravotnictví, nedostatená po-

moc odborník lékaských — vše to dává tušit, jak v do-

bách, kdy tak asto ádily strašné epidemie, bylo posta-

ráno o zdraví a živoucnost vyriJstajícího pokolení. Jak

daleko do nové doby sahaly ony stíny stedovku, o tom

svdí záznamy o dtské úmrtnosti ješt ze 17. a 18. sto-

letí. V hollandské jedné osaid, jak vypoítává Struyck,

pomela mezi lety 1654—1741 polovina chlapc a tyi
devítiny dvat v prvých 10 letech svého vku.^

Proiti stedovkému znehodnocování tlesné stránky

se postavila nová doba. Vidí se, co ztrát tím bylo zavi-

nno. Ale vidí se také, jaké kulturní škoidliviny, zdržu-

jící tlesný rozkvt národ, zplodila nová doba sama.

Proto se chce spolenost bránit proti degeneraním ini-

' Doklady viz u Haralda Westergaarda, Die Lehre von der

Morbilitát und Morbiditát, 2. vyd. 1901, str. 264, 280 a j.
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tlm. Proto vda chápe, že je zapotebí vdom a posi-

tivn tvoit nové bioJogické hodnoty. Proto evoluní filo-

sofie a evoluní ethika staví nový kladný ideál: vytvoit

a vypstit nové zdatné a ušlechtilé plém.

To iní u vdomí, že takový zdokonalený stav t-

lesný je podmínkou pro lepší rozvoj hodnot duchovních

a mravních a spolu základem nesmírného blaha osobního

a sociálního.

Proto uení eugenické hlásá nutnost: vdom pe-

nášet vynikající ddiné hodnoty tlesné i duchovní na

potomstvo. Místo nahodilého nebo obchodn konven-

ního manželství má se uvdomlým manželstvím výb-
rovým mezi jednotlivci fysicky i mravn zdatnými ped-

cházet zrdnosti a slabosti a dát za nejvyšší vno dtem
zdraví, síla, svžest, chut k životu a závodní.

To je jeden ze znak rodícího se nového názoru a no-

vého žití. Nejen o kvantitu potomstva pjde v budouc-

nosti: národové budou navzájem zápolit kvalitou píštích

pokolení.

Myšlenkou nového zdatného pokolení zavrcholuije

S p e n c e r svou ethiku. A Nietzsche volá ústy

svého Zarathustry k souasnému lidstvu: Nicht nur fot

euch zu pflanzen, sondern hinauf, dazu, o meine Bruder,

helfe euch der Qarten der Ehe . . .« »Euer Kinder-Land

solit ihr Meben, diese Liebe sei euer neuer Adel.« A Fran-

cis G a 1 1 o n, vlastní zakladatel eugeniky se domnívá,

že ideál eugenický, smující k ddinému zdokonalení

píštích generací, má silnou nadji obdržet posvcení ná-

rodního náboženství, ne-li vbec být náboženstvím bu-

doucnosti.

O to bží, co Amerian Holbroock nazval homo-

culture.
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Nová doba pekonává starou taygetskou tvrdou

selekní politiku smrti nevinných a dopracovává se

vyšší synthesy dobrovolného výbru mezi tmi, kdož se

O'dhodlávají tvoit vdom životy.

Jednou si bude spolenost musit jasn uvdomit, že

blaho i záhubu píštích generací nosíme v sob již ped
jejich zrozením. A že jsme za n zodpovdní. Zodpovd-

nost plození je jedno z nejvtších slov budoucnosti. Po-

svátnost otcovství a mateství bude se mit výškou

zodj>ovdnosti.

2ádné krásnjší myšlenky nemohla vkm zstavit

vývojová filosofie a ethika nežli tyto ideály píštího

biologického obrození lidstva uvdomlou tvorbou tles-

ných hodnot.

To by zároveií byla nejlepší cesta k osvobození mlá-

deže ze všeliké bídy fysické.

Od tchto krásných persipektiv jsme však ješt velmi

vzdáleni,

2. Boj proti degeneraním initelm
ohrožujícím mládež.

Pro ochrannou poJitiku dneška a blízké budoucnosti

bychom byli rádi, kdyby se podailo vyrstající pokolení

nejprve vytrhnout aspo z nejhorších initel degene-

raních.

A pedevším z hladu.
Hlad je jist velký strjce zrdnosti a alespo mo-

hutný oslabovatel. Ne tak pímo, jako nepímo mže za-

sahovat i generativné hodnoty.

Jak a ím se národ živí, co jí a pije, má vbec význam
vtší, než se myslívá. Zpsob vyživování je na dtech

velmi patrný. V rodinách lépe situovaných, u dtí nále-
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žát živených pozoruje se vtší výška, vtší váha, lépe

vyvinutý hrudník i jiné 'pednosti tlesné proti dtem
živeným chudobn.

V Rakousku ve Vídni r. 1897 z 14.000 jednoho školního

okresu jen 4000 bylo dostaten živeno. V Cechách na p.

v Teplicích 1901 bylo konstatováno, že v 16 okresích

s 6000 dtmi 13*5% je nedoživoiváno.

O své škole napsal F. A. Soukup (odb. u. v Kard.

í^eici): »Na škole, kde psobím, jen 56%. dtí v poledne

obdvá. Ostatní snídají ráno kávu a pak jsou živy o kra-

jíci chleba až do ty hodin i déle; potom dostanou ohí-

vané zbytky od obda.

«

Ale na mnoha a mnoha místech je jist daleko h.
Je smutná skutenost, že jako v mnoha zemích, tak

i u nás v Cechách množství dtí chodí hladovo do

škoiy, plahoí se nkdy vtrem, deštm, snhem tebas

i hodinu cesty, k tomu nkdy ped školou vymrznou a

zmrtvjí ješt v studeném kostele.

Jak potom mohou takové dítky úastnit se s pro-

spchem školního vyuování, nemajíce ím dosadit ener-

gii zpedu spotebovanou?

Je v zájmu fysického zdaru i v zájmu vzdlanosti

národa, aby bylo racionáln a soustavné odpomáháno

hladu mládeže. To platí i pro nás. Kde rodina sama pro

chudobu nemže dtem poskytnout dost stravy, musí na-

stoupit pée sociální: stravování chudé školní
mládeže je nový veejný úkol v zájmu zdraví a vý-

chovy.

Dlužno -uznat, že ve všech kulturních zemích se nco
dje na zmírnní toho zla. Ovšem sociální tato innost

dosud je pevážnou vtšinou ponechána soukromé dobro-

innosti a dobrovolným spolenostem. Také obce chápou
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se díla a z veejných prostedk pispívají k úlev hladu

dtského. innost mnohých komun je zde pozoruhodná.

V Rakousku na p. ve Vídni Ústední spolek ku stra-

vování chudých žák (Zentralverein zur Bekóstigu-ng

armer Schulkinder) poskytoval v zimním období 1906/7

stravu 10.051 dtem. Podává se strava mléná, zelenina

a Chléb, maso však nikoli. Další spolek Verein zur Aus-

speisung armer Schulkinder poskytuje polévku, hovzí

maso a zeleninu. Je ješt tetí spolek: Verein zur Spei-

sung hungernder Kinder. Msto Víde pispívá od r. 1906

100.000 korunami na stravovací akci dtí.

U nás v Cechách o zmírnní hladu dtského peovalo

r. 1907 80 spolk ku stravování chudé školní mládeže.

Jejich úelem je »podílet chudé, zejména pespolní dti

v zimních msících výživnou polévkou*. Pidává se

chléb, nkde i hojnjší píkrm. Úhrnný náklad r. 1905 byl

212.029 K. Vedle toho v 13 mstech nad 5000 obyvatel

existují obecní ústavy polévkové (v Novém Bydžov,

Lomu, Humpolci, Chabaovicíoh, Karlin, Smržovce,

Nymburce, Podbradech, Rakovníce, Roketnici, Roky-

canech, Krásné Líp, Vejprtech). Roní náklad v celku

18.256 K. Ale i v menších místech jsou podobné ústavy.

Poet polévkových institucí v Cechách v r. 1906 byl

1782 (v eských školních okresích 1024, v nmeckých

758), r. 1907 již 1808. Bohužel klesl r. 1909 v eských

okresích tento poet na 980. Pi 71 školách (61 eských,

10 nmeckých) byly vlastní kuchyn [r. 1907 již pi 76],^

nkde zcela píhodné a pkné, jako v Nové Páce, jak

jsem vidl na vlastní oi.

Msto Praha pisplo v r. 1909 k stravování mlá-

deže 41.047 K.

1 Dle zpráv Zemské školní rady.
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Tedy nco se iní, jak vidno'. Ale co je to vše proti

velké chudo'b eské školní mládeže ! A potom, není cel-

kové organisace.

V Berlín Verein zur Speisung armer Kinder vydal

r. 1900 na snídan chudých dtí v celku 8915 mk (v tom

3000 mk od otoce) a Verein fur Kindervolkskíichen za rok

1900—1902 uštdil 335.695 .porcí (z nich 288.473 bez-

platn a 47.222 za náhradu 5 pf:) dtem, jejichž matky

musí pracovat mimo dm. Komunální pée berlínská však

kvapem vzrstá: v r. 1909 zaadno na stravování dtí

již 100.000 mk. Se sípolky ipro stravování školních dtí

uzavela obec smlouvu, že budou chudým dtem dávat

teplé obdy, a oibec bude na 1 obd pipilácet po 11 pfeni-

cích. V berlínském pedmstí Charlottenburku pes 500

dtí dostává od obce po celý rok, i po dobu prázdnin,

teplý obd zdarma (polévku, chléb, zeleninu, dvakrát

týdn maso), a sice do sytosti. Náklad na 1 obd 17 pf.

Podobn i v mnoha jiných nmeckých mstech. Již

v r. 1896 v 79 nmeckých mstech bylo rozmanitým

zpsobem peováno o stravování mládeže, mezi tím

v 19 pípadech byla pée komunální.

V Brusselu v municipálních školách (pro elementární,

svtskou, svobodnou výchovu) z 13.994 dtí ptina jich

od listopadu 1903 do bezna 1904 dostávala polévku a

chléb na obecní útraty.

Z italských mst se Milán a zvlášt Vercelili chválí

pro svou soustavu. Na stravování dtí ve Vercellích po-

hlíží se s vyššího hlediska: nepoijímá se jen jako otázka

degenerace, nýbrž jako otázka výchovy v nejvyšším

slova smyslu. Pi obdech uitelé mají povinnost všt-

povat dtem také uhlazené zpsoby a nezištnost. Bohatý

a chudý, uitel i žák sedí pi obd pohromad, pojídají



74 STRAVOVÁNÍ ŠKOLNÍ MLÁDEŽE.

touž stravu, zvykají citu bratrskosti a cvií se tak

v demokratismu a obanských ctnostech.

Velmi pozoruhodné je zízení v Paíži a podle Paíže

i v jiných mstech francouzských. Na základ zákona

z 28. bezna 1882 je umožnno zizovat pi škodách

školní kuchyn zvané »cantines scolaires«, vydržované

z fondu, o njž mají peovat obce a dobrovolné spole-

nosti. V 11-30 hod. dopoledne podává se teplý pokrm,

tak chutný a dobrý, že i dti ze zámožných rodin jej

rády pojídají. Školní lékai pedpisují nkdy hoijnjší

stravu pro nékteré dti, slabé dítky dostávají v zim
i rybí tuk a jiné výživné látky. Zízení je velmi taktní.

Chudé dítky jsou stravovány zdarma, ostatní se mohou

stravovat za nepatrný poplatek. Nkteré dti platí sní-

žený obnois. Cit nií není urážen vdomím milosti. Každé

dít 'projde úadovnou a obdrží poukázku, a platí, ili

nic. Jenom úedník službu konající ví, kdo platil a kdo

nikoli. Píspvek tch, kdož nejsou stravováni zdarma,

se paik vybírá od rodi. Msto Paíž vynakládá nyní

ron 100.000 frank.

Nejpokroilejší je instituce anglická. Státním zákonem

z r. 1906 naízeno místním školním úadm (Local Edu-

cation Authority), aby peovaly o zízení školních ku-

chyní. Tyto úady poskytuijí místo ku stravování, ná-

bytek, náadí a píslušný poet úedník a služebných

osob. Náklad na stravu plyne z rzných pramen veej-

ných i souikromých. Chudé dítky jsou stravovány zdarma,

ostatní mohou se úastnit za nepatrný poplatek. Tam,

kde z nedbalosti rodina nepeuje dost o výživu dtí, dti

isou stravovány ve školních kuchyních a na nedbalých

rodiích se vymáhá náklad.
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Ani anglický zpsob nepokládá se sice za úplné roz-

ešení otázky. Aldenová^ o nm praví, že neuspokojí tch

sociálních demokratij, kteí mají v programu bezplatné

školní stravováni veškeré mládeže, ani socialist jako

celku, jimž spíše vyhovuje soustava vercellijská. Ale

má tu pednost, že umožuje zídit školní kuchyni všude

a že zabezpeuje, že žádné opravdu chudé dít nez-

stane beze stravy.

A o to práv bží. Žádné hladovjící dít
nemá zstat bez potravy!

Toho však nelze docílit pouhými dobrovolnými

akcemi. I když obce se ujímají vci a když i ve velkém

rozsahu podporují chudé žactvo pokrmem, zstává pece

mnoho dtí nenasyceno. Kdo by neuznal, jak velký je to

in, když obec vídeská od r. 1906 dává ron 100.000

korun na výživu žactva? Nehledíc ani k tomu, že .posky-

tuje zdarma místnosti, sloužící za jídelny. Ale pes to

prese všechno se odhaduje, že ješt o 20.000 dtí není

postaráno-

Je nezbytno, aby stravování hladovjících dtí bylo

veejn organisováno. Je nutno, aby se stalo souástí

praktické ochranné politiky. Jako všude jinde, i zde úkoly

humanity nesmjí zstat odkázány pouhému milo-

srdenství.

Je nutno, aby stravování hladovjících žák bylo

upraveno zákonodárstvím státním a zemským. Stravo-

vání to má být pístupno všem dtem školním, bezplatn

— vzhledem k dosavadním pomrm— jenom dtem po-

tebným. Jinak za náhradu ceny výrobní. Závazné budiž

také pro dítky, jež z nedbalosti rodi jsou špatn ži-

veny. V tomto pípad pak od rodi mže poplatek býti

1 Margaret Alden, Child Life and Labour, 1908, str. 108.
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vymáhán. Všechny školy nebo v mstských obvodech
vždy dv neb ti blízké školy dohromady mly by mít

píhodn zízenou kuchyni. Úhrada náklad mla by se

díti spolenými píspvky státu, zem a soukromých
lidumilných organisací. Pi celém pochodu je nutno, aby
bylo vi dtem dbáno náležitého' taktu, aby necítily po-

nížení z milosrdenství. Doba stravování budiž zárove
školou spoleenské ctnosti, posilováním bratrskosti, po-

vzbuzováním k ušlechtilému demokratismu.

Otázka výživy školních dtí není otázkou chudin-

skou. Nemže být posuzována jen s hlediska pauperismu

a lidumilství. Je to dležitá otázka národní hygieny, ná-

rodní výchovy, sebezáchrany a zdatnosti vbec.

Námitky proti školnímu stravování dtí jsou zcela

liché. Ti, kdož se hrozí píští sociaUsmu, vidí v oné so-

ciální péi práv kus socialismu. Je-li socialismem takový
akt pée o existenci píštích pokolení, jako je pée
o zdraví a sílu národa, pak nic není krásnjšího nad ta-

kový socialismus.

Mnoho povyku bylo natropeno tím, že se ukazovalo,

že prý školní stravování znamená zasahovat nebo pod-

kopávat autoritu a zodpovdnost rodi. Ano, kdyby
všichni rodie mo'hili plnit svou povinnost. Ale když celá

rodina je nucena hladovt . .

.

Pokud sociální ád jako dnes vedle závratného luxu

bude vykazovat propasti bídy v rodina — nezbývá než

povinnost soukromou (pokud nemže být vykonána) na-

hradit povinností sociální. Také sociální, také státní zod-

povdnost existuje, jako že státy a jako že spolenost —
my všichni jsme ' spolutvrci dnešního ádu a spolu-

vinníky souasného zla.
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A ostatn: když škola vypomže, kde rodie z ne-

dbalosti nepeují, a pak když se vymáhá náhrada, to zna-

mená pidržovat k zodpovdnosti.

Bylo by politikou sebeochromování, kdyby se nechá-

valy hladovt dti, jejichž rodie 'bu jsou píliš chudí

nebo nevdomí nebo o své potomky nepeliví.

Píši tyto ádky v roce stoupající drahoty. Uvdo-
muji si, jak touto drahotou bude trpt víc než dív naše

eské dít letos, napesrok, a snad déle.

Bu se postaráme, aby naše dti nehladovly, nebo

ochromujeme existenci píštích pokolení.

Bylo by dále velkým ziskem národním, kdyby se po-

dailo ochránit mládež od degeneraní škodliviny, jaká

vzí pro mládež

v alkoholismu. Není jen alkoholism dosplých,

existuje bohužel také alkoholism mládeže. Pije nejen

mládež stedních škol, ale i škol obecných, i dti

pedškolní. Pije nejen píležitostn, ale asto i pra-

videlné, denn jednou i vícekráte. Zejména v zemích, kde

se abstinentnímu životu mládeže vnuje málo pozornosti.

Takové jsou pomry i v Rakousku, a rozumí se i v naší

eské vlasti pivní.

Ve státech, kde massa obyvatelstva požívá pravidelné

lihových nápoj, je málo dtí mezi mládeží obecných,

stedních a odborných škol, které by nikdy nebyly oku-

sily lihovin, málo, které se jich úpln zdržují. V ad zemí

jsou o tom pozorování, jež v celku vyznívají stejným

tónem.

V Rakousku bylo již pro osmý sjezd mezinárodní pod-

niknuto šetení pro Víde a Dolní Rakousy. Výsledek

byl tento:
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Ve Vídni z 88.895 žák a 92.552 žaek,

po venkov z 102.824 „ a 104.283

nikdy nepožilo lihovin:

Ve Vídni hoch dvat
piva 6.130=- 7-5»/o 7.599= 9-20/o

vína 14.609=18-0, 15.614 = 189 „

pálenky 41.258 = 50-8,, 48.881 = 59-3,

na venkov hoch dvat
piva 9.824 = 10 6% 13.305 = 14-40/0

vína 8.185= 8*8 „ 8.830= 9-6,

pálenky 45.390 = 48-8 „ 54 359 = 58-9 „

pravidelné pilo lihoviny:

Ve Vídni hoch dvat
pivo 26.132 = 32-2o/o 27.395 = 33-2%
víno 9.166 = 11-3, 10.009 = 121,,

pálenku 3.348= 4-1, 2-605= 3-2,

na venkov hoch dvat
pivo. 11.408 = 12-3% 11.373 = 12-3%

víno 18 962= 20-4, 18.049=19-6,

pálenku 3.384= 3-6, 2.174= 24,

To je obrázek zcela výmluvný. V jiných rakouských

zemích není vc lepší: zmén-y vtší jsou jen v tom, že

v krajích, kde není vína, pije se víc ipiva. po pípad pá-

lenky.

V Cechách nemáme pomry o nic potšitelnjší. Ba
jsou krajiny, kde narážíme na zjevy, které jsou pímo
pekvapující, ale proti nimž se posud dje velmi málo.

Již zpráva zemského výboru království eského pro

osmý mezinárodní sjezd protialkoho4ní ve Vídni 1901 si

stžuje, že jsou v Cechách (hlavn na východ) místa,

kde déti od nejútlejšího vku v poledne a veer -pojídají

s rodii z mísy lžícemi koalku, do níž nadroben chléb,

na místo polévky.'

' Zpráva Zemského Výboru království eského o rozšíení moru

koaleního v království eském, 1901.
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Ceskoslovanský Svaz abstinentní podniká za pomoci

eského uitelstva šetení o dtském alkoholismu

v Cechách, jehož výsledky zajisté budou pekvapující.

Již nyní lze konstatovat, že je u nás i na Morav po-

mrn velmi málo školních dtí, které nikdy nepily liho-

vin; že je jich dost znané množství, které pijí pravideln.

V jedné obci nkteré déti ráno ped školou pívají ko-

alku. Školní úspchy pravidelné pijících jsou po vtšin
chatrnjší nežli u ostatních.

Alkoholism mládeže, alkoholism dtský opravdu tedy

existuje. Také u nás.

A jestliže alkoholism dosplých poutá a dusí mnoho

tlesných, duševních, mravních a hospodáských sil

v národ a nepopává jim pirozeného vývoje, tím škodli-

vjší je požívání lihovin mládeží. Jemný organism dtský
pirozen trpí touto ochromující škodlivinou více než

vysplý a utužený organism starších. Obleování a

oslabování duševních inností u mládeže pijící je zcela

patrné a tolikrát znovu novými svdectvími prokazo-

vané. Chápavost pijících žák je priimm chatrnjší,

pilnost menší, úastenství ve školním vyuování slabší,

celková duševní výkonnost nižší nežli u žák ne'pijících.

Dr. Hecker šetením na 4662 žácích ze 111 tíd mni-

chovských dotvrzuje, že »alkohol i v malých pravidel-

ných dávkách patrn zmenšuje duševní výkonnost žák,
ba v ponkud vtších dávkách ji vážn poškozuje.*'

Nemusíme se zamyslit, když ve zpráv o valašském

dítti"-' ze 14.874 dtí z okresu meziíského, rožnov-

ského a vsackého bylo uznáno 976 za slabomyslné, a

když poet neprospívajících dtí byl 5152, t. j. 34-6%'?

1 Jahrbuch fiir Kinderheilkunde iyu6.

2 Valašské dít, napsal Milan Šilhá, Zábeh 1908.
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Podle osobních z^práv vedle jiných píin má také alko-

holism úast v tak nápadném jevu.

To nejsou ješt škody všecky.

Nejhlavnjší škoda jest, že návykem denního požitku

v asném mládí se pipravuje pda pro pijácké návyky

poizdjšího života, a že se tím mládež olupuje o možnost

krásnjšího, istšího života.

Pipojme, že znaná ást dtí trpí již tak jako tak ne-

blahým ddictvím — alkoholismem vlastních rodi.

A ten se na potomstvu mstí mnohonásobn, od lehkých

poruch a zatížení nervových až k vážným škodám gene-

rativným. Nejsou zrovna potšitelné výsledky, jaké shle-

dal finský badatel Laitinen o úincích života alkoholního

v 5845 rodinách s 20-008 dtmi:

u rodin abstinentních zstalo na živu 86'55%, zemelo 13"45''/q

u rodin mírnjších „ „ 76"83 „ ,,
23' 17 ,

u rodin pijáckých „ „ 67-98 „ „ 32-02 „

Potrat bylo v rodinách pijáckých 7-11%, v mírných

5*26%, v abstinentních po.uze 1-07%.

Váha

chlapc, dívek po 8 msících
po narození, u chlap. dívek

v rodinách abstinentních 3870 3600 9880 9090

mírných 3780 3570 9810 8910

pijáckých 3700 3470 9150 8880 gr

Na konci osmého msíce bylo bez zub v rodinách

abstinentních 21-51%, v mírných 33*9%, v pijáckých

42-3% dtí.

A nyní vzpomeme ješt: vidli jsme, jak naše dít,

aspo velké zástupy dtí trpí týráním, vykoisováním;

pedstavme si, jak žijí v opuštnosti, osielosti, v chu-

dob, jak mnoho se heší na dtech bohatých i chudých

ostatním nerozumem, zlovolností, neláskou, špatným pí-



BOJ PROTI ALKOHOLISMU MLÁDEŽE. 81

kladem, výstedním životem dosplých, jak jsou mnohé

mladé bytosti dohánny k zloinu a sebevražd

a spolenost moderní a osvícená chce ješt své dti

otravovat alkoholem?

Je mnoho píin, aby moderní spolenost zpytovala

svdomí nad svými dtmi.

Je mnoho píin, aby politika, také státní politika,

svou péi rozmnožila o nové odvtví ochrany proti ne-

bezpeí, jež mládež ohrožuje z dvou z'droj: z alkoho-

lismu rodi a z alkoholismu mládeže samé. I rozumná

vojenská politika k vli brannosti národa by mla mít

o tuto otázku zájem.

Politika spolenosti širší je vi tomuto zlu dosud

slepá. Ba pímo podporuje jeden z pramen degenerace

mládeže.

Naši staí se bojí, že by mladí snad neumli pít a

chodit do hospody, a proto obas brávají s sebou již dti.

Naši prmyslníci zalkládají nov pivovary, aby snad

píští generace netrply žízní.

Naši lékai se dosud nezmohli na hromadné, sborové

prohlášení na ochranu mládeže proti omamujícímu ná-

poji. Pedpisovat malaga je snadnjší.

Školní úady sice v podední dob poínají jevit ja-

kýsi smysl pro ostízlivní mládeže, ale obávám se, že

mnozí pokládají za dležitjší, aby svým krokem nezne-

svtil pdu školy voln myslící uitel, nežli aby se žactvu

dostalo soustavné výuky protialkoholní.

A pece by abstinentní vyuování na školách bylo

jednou z nejvtších reforem, jaké by se školám dostalo.

Ovšem v školním a vyuovacím ád ministerstva

vyuování z r. 1905 mžeme íst odstavec: »Uitelé ne-

opomenou obeznámit školní mládež s nejhlavnjšími pí-

eska Politika, v. 7
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vidly zdravotnickými a zvlášt optovn a drazn jí ob-

jasovat, jaké škody vznikají z požívání všelikých lihovin

(jako piva, vína, pálenky a p.), a vyložit jí nebezpeí

plynoucí z pravidelného a nemírného požívání alkoholu

a kouení tabáku.

«

Jenom že smysl celého tohoto odstavce smuje
pouze proti nemírnosti a pílišnosti. To je pro moderní

školu a pro novodobé snahy regeneraní málo.

Avšak již tak by mohli uitelé tohoto vyzvání hodn
využít ve prospch myšlenky abstinentní. Zase se uka-

zuje, jak mnoho leží v ruce uitelov, i když zákon není

zcela dokonalý. A tedy pedevším výzva k uitelstvu:

bute sami abstinenty z pesvdení a mžete již dnes

hodn ve škole reformovat sami.

My u nás v Cechách se chápeme akce svépomocné,

pokud politika státní je neinná. Poádáme vdecké
kursy ku vzdlání uitelstva v otázce alkoholu í. Na

stedních školách zakládají se (dle § 17. disc. ádu) vzd-
lávací a abstinentní kroužky mládeže. Kdyby bylo víc

abstinentních proíessor, i tak by se dalo mnoho docílit

pro stízlivost mládeže.

Hlavním úkolem veejné politiky státní na tomto poli

však bude: zavést (ve spojení s výukou hygienickou)

zákonité, všeobecné vyuování abstinentní na všech ško-

lách: obecných, mšanských, odborných, stedních i vy-

so'kých.

To není nic z brusu nového: v Americe všechny nor-

mální školy jako souást výuky podávají pouení proti-

alkoholní uitelstvem, k tomu zvláš vzdlaným.

Za tím úelem také u nás uebné osnovy škol by mly
mít píslušný odstavec, jímž se výuka abstinentní uzá-

kouje.
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O vzdlání uitelstva obecných a mšanských škol

v otázce alkoholní mlo by zase ve vyuovací osnov
paedagogií být náležit postaráno. Pro dobu pechod-

nou a pro vyšší vzdlání nech se zavedou státní kursy

protialkoholní pro uitelstvo.

Aby mohli býti patin vzdláni kandidáti proíes-

sury pro stední školy, mla by být na universitách zí-

zena stolice alkoholologie.

Všecky školy butež opateny potebnými pomc-
kami k vyuování abstinentnímu.

Všeobecná, všem pístupná a povinná škola obecná —
to byl jist demokratický in nového vku. Zbývá uinit

druhý krok: dát našim dtem všeobecnou povinnou alko-

holu prostou školu, t. j. všeobecné závazné vyuování

abstinentní, a pispt tak ku zdraví, k jasnjšímu svto-

vému názoru a k radostnjšímu životu vyrijstajících ge-

nerací.

Dnešní spolenost hledí také dosud slep na význam

otázky kouení pro rozvoj národa. Vdecky je zcela

nesporno, že by pro zdravotní i sociální zdar národa bylo

lépe, kdyby si lidé odvykli kouit. Zvláš mládež by mla
být uvarována tohoto zvyku. To ovšem nejde pouhým

njakým zákazem. Až národn biologická politika vzbudí

v obyvatelstvu více smysl pro osud budoucího plemene,

jist nebude se podceovat ani otázka kouení.

Pokud by se zákonitým zpsobem dalo psobit na

ochranu mládeže v tomto zeteli, upozoruji na anglický

zákon Children Act, z r. 1908, o ochran dtí. Tam se pod

trestem od 2 do 10 liber šterling zakazuje prodávat

osobám, které podle pohledu nejsou ješt 16 let, cigarety

a cigaretový papír. Strážník nebo hlída parku, který ta-
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kovou mladou oscbu spatí kouit na veejném míst, má
jí odnít cigarety a papírky, má právo za tím úelem mla-

díka prohledat.^

Rozumná politika ochranná by se mla starat dále

o to, aby byly odstraovány pomry, jež ohrožují

zdravý pohlavní rozvoj mládeže.
Dnešní stav se charakterisuje tím, že se brání piro-

zen a ist pojímat život pohlavní a zastíráním jeho

podstaty se z nho iní oplzlost. To je zbytek církev-

ního pojímání. A potom se dovolí, aby mladý lovk vy-

rstající v tomto názoru byl obklopen celou soustavou ra-

finovaných svod k pedasnému probouzení pohlavnosti

a popípad k depravaci celého sexuálního vývoje. Jen je

poteba pohledt na rzné pseudovdecké úvahy o pudu

pohlavním a jeho ukájení a odtud dále k rzným illustro-

vaným asopism, k mnoha dekadentním románm —
na zevnjšek hladkost, v jáde hrubý pohlavní mate-

rialism. Od elegantních salonních kluzkých román k vy-

sloveným pornografiím jsou rzné stupn, ale základ týž.

A to je zase liberalistická výchova. Nemluv ani

sociálních institucích, jimiž se po stránce pohlavní pi-

pravují mládeži škody.

V zájmu zdraví, síly a mravnosti národa je nutno

píštím pokolením pipravit pirozenjší a istší rozvoj

sexuální. Tato velmi složitá otázka souvisí s mnoha re-

formami spoleenskými. Jedním z nezbytných poža-

davk je, aby mládež byla rozumn pouována o žití

sexuálním. To se má dít jednak v rodin bu vlastními

rodii nebo domácím lékaem. Ale vždycky velmi taktn.

1 škola ve vyšších stupních mže zde dobe a taktn p-
1 Children Act, 1908, oddíl III. § 39. 40.
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sobit. Vci nejsou sice ješt propracovány a promyšleny.

Ale jedno je jisto: nepouí-li se mládež zpsobem pí-

hodným povolanými initeli, pouí se zpsobem nekalým.

Zejména je dlužno mládež ochránit venerických nemocí.

To ovšem zase souvisí s oitázkou abolice a p. Jde o vyšší

názor. Tlo není horší než duše. Ale úkol je, aby tles-

nost byla posvcena vznešeným cílem.^

3. Veliký obor ochranné politiky zaujímá pée o m 1 á-

dež tlesn nebo duševn slabou a vad-

n o u.

I tito nešastníci mají pece právo na lidskou exi-

stenci, na to, aby nezahynuli tlesn nebo neklesli

v bahno mravní. Zajisté nebude ochranná politika sm-
ovat k tomu, aby uchováním tchto jednotlivc pispí-

vala k jejich rozmnožování, ale jakmile existují, nutno,

aby osud jejich nebyl nelidský. Moderní politika nemže
niím pispívat k jejich jakékoli násilné eliminaci z život-

ního procesu národa. Omezení jejich potu mže být do-

sahováno jenom moudrou politikou profylakní — za-

mezováním satk takových osob, pokud nedostatenost

jejich je zavinna nižší jakostí ddiných hodnot.

Ale ovšem mezi jednotlivci vadnými jsou také, kdož

po narození njakým úrazem nebo chorobou utrpli t-

lesn nebo duševn, pi dobrých jinak kvalitách ddi-
ných.

Celý tento obor ochranné politiky je dosud v poát-

cích. Problémy sem spadající nejsou ješt ani theoreti-

1 Literatura o sexuální paedagogice a politice vzhledem k mládeži

je zaadna v celkovém seznamu literatury k ochranné politice na konci

této ásti.
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cky všechny dost vyjasnny, a praxe, rozumí se, je proto

tím mén soustavná a diíferencovaná. Rádné klassi-

fikaci tchto ubohých stavjí se v praxi mnohé obtíže

v cestu.

Zdálo by se, že pée o tyto trpící již z pouhé lidskosti

je vydatná. Není tomu tak. Jsou na obtíž. Ješt v zá-

možných rodinách více se na n hledí. Hiie je s chu-

dými. Není pro n dost sociálních bezplatných institucí.

To uvidíme pi všech skupinách.

Nejnápadnjší skupina — to jsou dítky tlesn nedo-

chúdné, vadné, nejnápadnjší mezi mimi mrzákové, af

vlivem ddinosti a z úrazu.

Co je trapnjšího nežH 'osud mrzákv?
Nejen v primitivních dobách se lidé na mrzáky dí-

vají s opovržením, smjí se nejen Thersitovi, ale i dosud

názor na n je dost hrubý. I mezi dtmi. Malému skrofu-

losnímu mrzákovi Skorochodovu (u Sibirjaka) se mlá-

dež na dvoe posmívá a volá na do okna v podzemí:

Qpice, opice!

Skorochodov umírá — nachází vysvobození. Ale jiní

pežijí. A iešt jiní jsou viibec života dost schopni, ale

nejsou dost schopni vyživit se, nepostará-li se spolenost

o jejich zpsobilost.

A tak ubožáka vidíte stát na ulici velkého msta nebo

za mstem. Nejprv snad tiše prosí s truchlivým pohle-

dem. Pak je z nho žebrák professionál, jenž odporn

vytlouká ze svého mrzáctví. 2ebráctví — tuláctví — jak

daleko je k zloinu?

Ale tam mu dopomohla spolenost, protože mu ne-

poskytla píležitosti, aby se nauil — i pi svém stavu —
sám se prací obživit.
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Zajisté není snadno z takového nedochdného nebo

defektního uinit hospodáskou jednotku sob postau-

jící. Nedjí se nadpirozené zázraky, aby vztažením ruky

mrtví obživli, chromí chodili. Ale moderní chirurgie,

orthopaedie, hygiena a sociální pée iní pirozené skut-

ky, jež jsou nad zázraky: z nesamostatného mrzáka iní

lovka spoleensky upotebitelného. O to zde bží, aby

i takový, k nmuž píroda se zachovala tak macešsky,

nebo jejž neštstí iwznamenalo krutým znamením, mohl

se také cítit samostatným lovkem, a neml vdomí, že

je na obtíž píbuzným nebo spolenosti.

Nelze ani dost ocenit požehnání íístav, jež se ujímají

takových vadných dítek. Proslulé jest jimi Dánsko, také

Švédsku a Norsku sluší vzdát est.

Kdybychom se na chvíli mohli penést v duchu do

ústavu založeného Knudsenem v Kodani, vidli bj^chom,

jak se taii pijímají v opatrování mrzákové všelijací:

kiví, chromí, bezrucí, beznozí a p. Procházejí nejdív

lékaským ošetováním orthopaedickým a j., aby jejich

zmrzaené tlo bylo dle možnosti napraveno a posíleno.

Pak se uí základním vdomostem školním. Vedle toho

se vycviují v rzných emeslech podle své schopnosti.

Vidli bychom tam defektní hochy a dívky, jak dovedn
i s nedostatenými údy si poínají pi truhláském stole,

pi košikáství, sedláství, bandážnictví, krejovství, do-

mácím hospodáství. Mohli bychom spatit hocha, jenž

má jen kus ruky, rukou mechanicky nastavenou však

pomáhá pi pracích obuvnických. Spatili bychom tam

i dost podivuhodné vci: jak holika, jež nemá rukou,

hbit nožikou na psacím stroji vyklepává písmo jako

nejobratnjší zdravá písaka v úadovn.
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Škoda, že takových požehnaných ústav v celku je

v Evrop — zvláš v nkterých zemích — málo a že

jsou vtšinou soukromé, nikoli bezplatné. V Nmecku je

ada ústav, z nichž vynikající místo zaujímají ústavy

v Kreuznachu (v Porýnsku) — jsou to ústavy provin-

ciální — pak zemský ústav v Mnichov.
V Rakousku je dosud takových blahodárných insti-

tucí velmi málo (Elisabeth-Asyl v Lanzendorfu u Vídn,
dále Leopoldineum, pak Kinderheim v Horní Láv u Neu-
bugbachu).

O eské mrzáky je tak nepatrn postaráno, že je to

smutná bilance. Za trochu pée vdíme Ržencové vý-

robn v Praze, tu i tam Vincentinu v Bevnov.
Zde eká naši ochrannou politiku nový znaný úkol.

Považme, že r. 1909 v Cechách pro tžší vady tlesné

nebo duševní nemoWo se úastnit vyuování 3734 dítek.

V tomto potu je zahrnuto 1060 eských mrzák (465

chlapc, 595 dívek), 793 nmeckých mrzák (373

chlapc, 420 dívek).

^

Nemnoho lépe je postaráno o jiné vadné dítky.

Slepý lovk je zajisté tvor, jemuž je uzavena
hlavní brána k chrámu lidské pirozenosti, a tím zárove
jeden z nejvtších zdroj radosti. Hluchonmému
jsou uzaveny brány dv . .

.

Bez lidské pomoci obojí jsou pro spolenost ztraceni

a obojí jsou .Molenosti pak na obtíž. tyi ruce zahá-

lejí, musí-li vidomý vodit nevidomého, jenž se nenauil
niemu a musí chodit žebrat. Ale zase jsou pímo divy,

co všechno bez kontroly zraku ve vné tm dovede
zhotovit pilná ruka slepcova, mže-li být soustavn

1 Výroní zpráva Zemské školní rady za r. 1909, vyd. 1910.
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vzdlána a v zrunostech vycviena: v celé ad emesl-

ných dovedností mohou vycviení slepci být inni.

Spolenost peuje sama o sebe, stará-li se o své de-

fektní leny. Opuštnost slepého a hluchonmého bije

píliš do oí, nežli aby byli zstali zcela od spolenosti

opuštni. Dobroinnost soukromá se dost záhy hlásila na

pomoc slepým.

Ale pes to dnes, ve dvacátém století nemáme na p.

hned v Cechách ani zemského ani státního ústavu pro

slepce, tím mén prO' slepé dítky zvláš. Máme jen tyi
soukromé instituty pro slepé, v nichž je umístn také ne-

patrný ipoet slepých dtí. Ani nejvtší z tchto ústav,

Klárv ústav (zemí subvencovaný), neml mezi svými

chovanci r. 1905 více než 36 eských chlapc a 21 e-
ských dívek (nmeckých 18 a 11). Ti z hlavních ústav

vbec mají r. 1904 jenom 312 osob v ošetování, osob

dosplých i nedosplých. Co pipadne n,a dti? Zpráva

zemské školní rady za r. 1909 se zmiiíuije, že 97 dtí sle-

pých zstalo v Cechách bez vyuování (z toho eských
chlapc 31, dívek dl)}

Jedna vc jest nad vše potšitelná: že slepc ve spo-

lenosti vbec ubývá.

Také poet hluchonmých znenáhla klesá —
je to také mítko, jak se život sípolenosti zrozumuje

a sociální prozetelnost vzrstá.

1 Jmenujeme ústavy v echách : Klárv ústav slepc (na Klárov

u Strakovy akademie); Soukromý ústav pro vychovávání a léení chu-

dých slepých dtí a na oi chorých v Praze na Hradanech; Ústav

pro zaopatování slepc Francisco-Josefinum na Smíchov; Útulna pro

slepé (dosplé) dívky v Praze. S velkým povdkem dlužno uvítat v po-

slední dob zízenou vychovatelnu professora Deyla pro slepé dítky

od 6—12 let, v Praze-IIL
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Ale i pes to je osob hluchonmých ješt dost: v Ra-

kousku samém pipadá jich 1307 na tisíc osob. A ne-

smíme pehlédnout, že v Cechách r. 1909 pro hlucho-

nmost zstalo bez vyuování 373 dtí ve vku školou

povinném (z nich eských chlapc 139, dívek 90).

Pée o hluchonmé dítky v Cechách zstává posud

na bedrech církevních. Ve tech diecesích (v Budjovi-

cích, v Hradci Králové a v Litomicích) je odborný

ústav, v Praze-Smíchov soukromý ústav. V nich je umí-

stno pes 400 hluchonmých dtí (jak eských tak n-
meckých). Ale to jest jen zlomek mládeže hluchonmé,

jíž se dostává štstí, že se vzdlá v samostatné jednot-

livce. J. Zeman odhaduje poet dítek hluchonmých

v království eském v celíku skoro na 1300.

Na Morav se dostává dobrodiní výchovy dvma
stm tchto ubohých ve dvou zemských ústavech

(v Lipníku a v Ivanicích). Soukromý ústav je v Brn.

Ale pece 58% hluchonmých dítek zstává opuštno,

nechodí do ústav, není léeno . .
.^

Nejtžší problém výchovný naskytuje se u tch, jimž

píroda odepela ješt více ze svých dar, kdož ani ne-

vidí, ani neslyší, ani nemohou mluvit. Ale za to jaké

svty poznání lze otevít pece i tmto tvorm pim-
eným vyuováním. A jaká záplava štstí, když se v duši

tchto nešastných rozbeskuije nový doóem, cit a ped-

stava. Co hdský dmysl zmže, lze se pesvdit na vý-

chov Heleny Kellerové, Marie Hurtinové, Olivera Cas-

wella a j. Duševní rozvoj Heleny Kellerové je z nejzna-

menitjších pouení ze života lovka abnormálního.^

Jsou celé ady jiných všelikých nedostatk tlesných.

'
J. Zeman, Pée o dti abnormální. Náchod 1908, str. 42, 43.

- Její životopis vyšel v Matici Lidu.



ŠKOLY PRO NEDUŽIVÉ. 91

jimiž je mládež postihována a jež všecky by chtly být

odstraovány péí veejnou, jestliže nestaí soukromá.

Základním požadavkem pro všechny postižené jest,

aby se jim dostalo pedevším ošeštení lékaského, a za

druhé, aby jim byla poskytnuta aspo minimální nutná

míra vzdlání a výcviku.

Jsou neduživé a chorobné dítky — skrofu-

losní, lehí srdení vadou stížené, nedokrevné a p. Ty

asto nemohou s ostatními vrstevníky do školy. Ale ne-

mají snad proto nárokij aspo na elementární školní

vzdlání? A nemohou být uinna opatení, aby mohly

nabýt vzdlání v pimenjších a zdravjších institucích,

než je obecná škola?

V zemi vjrvinutého smyslu sociálního, v Anglii, je

v Londýn tiadvacet zvláštních ústedních škol, roz-

troušených po celém Londýn, pro dti stížené chro-

nickou chorobou nebo tlesným nedostatkem. Tyto cen-

trály jsou zízeny pro 1428 dtí, ve skutenosti však jsou

obsazeny 1800. Ptatyicet ambulancí a jedenáct omni-

bus sváží dti do nich a veer zas rozváží po jednotli-

vých mstských okresích.

To jsou ovšem školy uzavené, méstské, se všemi

jejich pednostmi a vadami.

Ale nebylo by možno, aby dítky slabé a neduživé

byly vzdlávány ipímo pod širým nebem, v pírod,

v lese? Kde by v istém vzduchu, ve vni pryskyiné,

pod blahodárným vlivem sluneních 'paprsk pookály,

kde by pi procházce v bezprostedním styku se stromy

a kvty a v blízkosti ptactva si zamilovávaly pírodu,

poznávajíce její krásu; kde by ve volných chvílích hra-

vým zpsobem za laskavého vedení uitelova jejich duše
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byly obohacovány i jinými vdomostmi? Odkudž by se

mohly vrátit po sezón zdravjší, ilejší a vzdlanjší?

Nejen možno, ale je to již skutenost. Zatím velmi

ojedinlé poátky, spíš jen jako zaátení vzor a jako

prkaz možnosti. Ale pes to tyto prvé kroky jsou

vzácné dílo. Zstane na vždy chloubou pokroilého m-
sta Charlottenburku u Berlína, že dal svým churavým

a slabým dtem uprosted smrkového háje prvou

lesní školu, Waldschule. Mladiký ústav, zrozený

1904, kus píjemného lesa, s cestami, s oteve-

nými pístešky, kam se dítky mohou uchýlit v po-

así deštivém nebo za úpalu sluneního. Je zde velká

veranda s tabulemi, s obrazy, s vycpanými ptáky a ji-

nými vyuovacími pomckami. To jest také stánek pro

vyuování, nekoná-li se v lese. Ve dnech nepohody na-

lézají dti se svými uiteli útulek v devných školních

pavillonech. Po obd se mohou dti oddat odpoinku na

dv hodiny v lenoškách pod verandou. Stravování a hy-

gienickému ošetování chovanc je vnována velká po-

zornost. O hry a zábavy je postaráno. Není divu, že

velká ást détí se zde vyléí nebo aspo zotaví, že mno-

hému bledé tváiky zase rozkvetou rumncem a

v okách se zaleskne nový svit. A pi tom pi všem

i duše se rozvíjí. Kousek obrození se koná u dítte, jež

z mstské ulice, z chudého, nezdravého bytu, z nepo-

ádku se ocitá v spoádané, isté a 'pkné kolonii. S vý-

sledky jsou spokojeni i lékai i uitelé.

Hned v 2. roce trvání (1905) z dítek

nedokrevných (24 dvat, 18 chlapc) žádné se ne-

zhoršilo, 5 zstalo beze zmny, 18 vyléeno, 19 se

zlepšilo;
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ze skrofulosních padesáti dtí (24 dvat, 26 hoch)

žádné se nezhoršilo, 34 se zlepšily, 10 vyléeno;

ze 7 chovanc stížených srdení vadou (4 dvat,
3 chlapc), žádný se nezhoršil, žádný nezstal beze

zmny, všichni se zlepšili;

z 12 dítek s affekcemi pHcními (4 a 8), žádné se ne-

zhoršilo, ti zstaly beze zmny, 9 se zlepšilo; úplné vy-

léení u žádného.

Je jenom velmi pochopitelno, že se tší dítky, když

ped 8. hodinou ranní mohou vsednout do elektrické

tramwaye a putovat do milého háje. kde stráví pí-

jemn v dostatku až do veera, kdy jsou zase rozváženy

dom.

V r. 1906 bylo pijato do této skaly v pírod již 240

dtí.

Náklad téhož roku byl 47.000 marek, hrazený velkou

mrou z munificence msta Charlottenburku.

Kdyby v zimní dob nebylo ledacos z toho, co do-

brého bylo zaseto a prokázáno dítti, zase v nevlídném

a chudém domov zkaženo, jaký zisk by zde byl pro

celou adu dtí! Snad budoucnost uskutení reformy

i v tom smru, že tyto školy budou opatrovat dti i za

doby noní a že tedy budou chovanci po celou sezónu

mimo domov.

Jen v málo místech dochází toto blahodárné zízení

dosud nápodoby. Elsaským Muhlhausenám náleží est,

že se postavily po bok charlottenburskému vzoru. Na

pokraji lesa s výhledem k Vogesám u Schwarzwaldu

adaptován zámeek za školu i za útulek pro zotavení

dítek. Pipomínají se též lesní školy v Elberfeld,

v Mnichov (Harlachingen), v Magdeburce, v Dráža-
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nech. Ve Frankfurt se stal pokus o lesní školu, kde by
dítky byly podrženy i pes noc.

Vliv nmecké Waldschule rozšíil se do Anglie.

Manchester Country School je první lesní škola pro

slabé mstské dti, založená poblíž Manchestru v Knuts-

ford nákladem 70-944 K- Její rozsah není dosud tak

velký jako v Charlottenburce. V r. 1907 bylo zde umí-

stno ipo tyiadvacet týdn (od dubna do íjna) na 120

dti, každé 14 dní, zejména dti z chudších škol manche-

sterských. Pi této škole se chválí pkn založené za-

hrady, v nichž jsou dti pouovány o rostlinách, zahrad-

nictví, o život venkovském. Dopolední vyuování koná

se v pedmétech literních, odpoledne v naukách pírod-

ních, a to vtšinou v pírod v lese, na farm nebo

v zahrad.

Ve Wolwichi v Bostall Woods dochází léení a vy-

uování po ti letní msíce na 120 dtí z Wohviche,

Deptforda a Plunsteadu.

Nuže, poátky jsou uinny. Píznivé výsledky z do-

savadních lesních škol mely by nabádat k napodobení

jich a k zdokonalení i jinde.

Dokáme se i my v Cechách njaké školy lesní?

Ovšem naše nehostinné okolí pražské!

Proslýchalo se svého asu (1908) o úmyslu zídit lesní

školu v Kostelci nad Orlicí, v krajin jist pvabné a

zdravé. Ale myšlenka dosud neuskutenna.

U nás v Cechách kus sociální pomoci — léením

a zárove výchovou dostává se chorobným dtem
v nkolika speciálních ústavech:

1. Pijdete-li jednou do východního cípu Cech. k Vy-

sokému Mýtu, kde eský kraj pechází v pahorkatinu
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eskomoravskou, najdete pi Luži na nízké náhorní ro-

vince košumberské ústav, vlastn celou skupinu ústav-

ních budov: zimní a letní ložnice, lázn, besídky, hospo-

dáské a administrativní budovy a villy, voln v zahra-

dách rozložené na prostoru asi 80,000 m^ Od jihu, z pi-

lehlého lesa vane svží vonný vzduch do oken ložnic

a ostatních budov, ^eka Olšinka s lunatými behy osv-

žuje kraj mezi lesem a rovinou. Ped letními lož-

nicemi uvidli byste, jak na rozsáhlých pískovištích si

hrají dti: požívají zárove i vzduchové i písené lázn

jako na plážích moských, za jasného svitu sluneního

mají malí chovanci i stálou svtelnou láze. To jest

»král, eský zemský jubilejní ústav pro
dti s k r o f u 1 o s n í v L u ž i«, jak zní jeho ofi-

ciální název od roku 1908, kdysi soukromé sana-

torium, založené roku 1901 piinlivou rukou vzác-

ného lékae dra F, Hamzy, eské skrofulosní
dti zde nacházejí opravdový útulek. í^iditel dr. Hamz-a

s temi, tymi lékai peuje obtav a otcovsky o vy-

léení a pozdravení svých svenc, K ruce je mu jeho

cho, která se spolu stará zase o pimenou výživu ma-

lých pacient, jimž takto ústav musí se jevit jako ro-

dinný domov, vzorn hygienicky zízený. Choroby sou-

stavy mízní, zduené žlázy, nemoci kostí, kloub, kže,

oí, nosu, dýchadel se pi vydatné výživ a lékaském

ošetování zlepšují a hojí, hubená a zchadlá tla nabý-

vají plnosti, líce a údy osmahnou, mají jasnjší a vese-

lejší výraz. Tak se sanatorium promuje v lázeskou

rodinu, v níž mizejí stopy utrpení a dostavuje se radostná

nálada.

Nezapomíná se ani na duši dtskou a na její rozvoj.

Aby dti za svého pobytu nepoklesly ve školském vzd-
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láni, zízena pi ústav zemským výborem veeiná dvoj-

tidni škola, uzpijsobená požadavkm této kolo-nie.

Tu se koná jist krásné dílo, Mže-li se konstatovat,

že príjmrn 75% dtí se bud zúplna nebo relativn vy-

léí, 16% zlepší a jen 8% nejeví zlepšení, a prijmrn

1% nemže být udrženo na živu, to jsou výsledky velmi

utšené.

Škoda jenom, že nemohou v ústav najít útulku

všechny dti skroíulosní. Ústav je zízen pro 250 dítek,

v lét 1911 (dle potu z 10. srpna) bylo dokonce 283 dtí

(169 dívek, 114 hoch), ale nával iprihlašovaných je tak

velký, že i sta hlásících se malých pacient musí být od-

mítnuta. Dosud bylo v ústav od založení jeho léeno

1800 dítek.

Chudým dtem umožuje se pobyt v ústav munifi-

cencí zemskou: ada dítek je léena na úet zemského

fondu a sirotí fond zemského výboru vydržuje celo-

ron úpln 35 ipacient. Také msto Praha vysílá každo-

ron na období 3—4 msíc 40—50 dítek a nkterým

poskytuje celoron ústavního léení. Také odbory Po-

mocného spolku proti tuberkulose se úastní svou po-

mocí (hlavn budjovický, náchodský, karlínský a smí-

chovský). Jinak se pijímají v ošetování dítky za po-

platek denních K 2*40.

2. VAlbertinum v Žamberce, v rozkošné ville po

zvnlém chirurgovi professoru Albertovi, v rozsáhlém

parku pi ní, ve vonném zdravém vzduchu pozdravuje

se a sílí vždy víc než 100 dtí skrofulosních a tuberku-

losních. I zde výsledky bývají velmi radostné a péi

dra J. erného dkuje tak mnohé choré dítko, že ušlo

bolestnému a truchlivému živoení. Zásluha o vytvoení

ústavu náleží Zemskému pomocnému spolku pro nemocné

I



DÉTI EPILEPTICKÉ. 97

plicními chorobami. Podailo se mu v r. 1905 získati za

84.000 K villu Albertovu a pozemky. Zemský sirotí fond

zasahuje i zde blahodárn finanní podporou chudých

malých trpitel.^ Jednotídní opakovai škola ulenná
ve ti oddlení s dvouhodinným vyuováním denním

hledí na vzdlání chovanc.

3. Dti epileptické docházejí pomrn velmi

pozd pozornosti, jakkoli jejich osud není o nic lepší, nežli

mnoha jiných trpících. Choroba pekáží epileptickému

v pravidelné docházce školní a ohrožuje jej pro budou-

cnost i tím, že se mže stát pekážkou pravidelného za-

mstnání výdleného. Je tedy vasné zasáhnutí léka-

ské a soustavná pée o zlepšení choroby nevyhnutelná.

Teprve r. 1907 oteven byl v Praze (v Libni) ústav pro

epileptiky, nazvaný Valentinm. V nm je ošetován n-
jaký poet dítek {ve vku od osmi let).

4. Ochrany však potebují nejen dítky tlesn abnor-

mální a choré, nýbrž také

dti duševn choré a abnormální.
Je ada dtských Šílenc, dtí psychosních, dtí po-

stižených silnými nervosami. A zajisté nervosnost mo-

derní mládeže mla by spolenost nutit k pemýšlení a

pohádat k úsilí o nápravu.

Nelze tu promluvit o všech otázkách sem náležejících.

1 v r. 1910 bylo pijato 137 chovanc (60 chlapc, 77 dívek),

a sice 128 školních dtí ve vku od 6—15 let, 9 jinakého zamstnání

(15 — 251etých). U 77 sídlo choroby bylo plíce, u 60 bylo sídlo mnoho-

násobné. Propuštno bylo r. 1910 123 dtí (57 chlapc, 66 dívek) a

sice 115 ve stáí 6— 15 rok, ostatní starší. Sídlo choroby bylo pi

odchodu v plicích u 71, v žlázách u 9, v kostech u 1, v jiném ústrojí

u 1, sídlo mnohonásobné u 25, nikde u 16. Úpln zhojených odešlo

16, velmi zlepšených 91, ponkud zlepšených 15, nezmnných 1,

zemel 1.

eská Politika. V. «
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Nkolik ádk tedy aspo o tch dtech duševn abnor-

málních, jež se obyejn zvou

slabomyslnými.
U nich se objevuje duševní slabost nebo nedostate-

nost, která nepipouští, aby ve svém vzdlání mohly

pokraovat stejn s dtmi normálními. Pi vyšším stupni

slabomyslnosti ziistává jejich vzdlání vbec na úrovni

nejnižší, Ize-li zde o vzdlání vbec mluviti.

Slabomyslných dtí je dost znaný poet. Jenom v sa-

mých Cechách v r. 1909 nemohlo se pro vysoký stupe

slabomyslnosti úastnit školního vyuování 1413 dtí ve

vku školou povinném.^ Na Morav v jediném hejtman-

ství valašsko-meziíském ze 14.876 dtí meziíského,

rožnovského a vsackého okrsku bylo napoteno 976 dtí

slabomyslných.'

Spolenost nemže nechat bez povšimnutí osud

tchto dítek. Nebo nejen že jsou slabomyslní bytosti

nešastné, aJe stávají se pro spo^lenost v mnoha pípa-

dech obtíží, leckdy i nebezpeím.

Spolenost si posud málo uvdomuje, jaký je jejich

osud a co pro ni znamená.

Osud slabomyslného dítte!

Kdo sedí tam na zemi v kout svtnice, jen ledabyle

odn a jako zapomenut? Dít slabomyslné.

Kdo se to povaluje bez dozoru v blát ulice? Dít
slabomyslné.

Kdo je pes den bit a týrán, že jeho kik proniká do

sousedního domu a na ulici? Dít slabomyslné.

i A to v eských okresích 464 hoch, 385 dívek,

v nmeckých „ 299 „ 265 „ (Výroní zpráva

Zemské školní rady pro echy za r. 1909, vyd. 1910, str. 41.)

2 M. Šilhá: Valašské dít. 1908, str. 12.
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Kdo tam tráví bezradostn mládí mezi blázny v blá-

zinci, mezi starci v chudobinci? Dít slabomyslné.

Kdo to je veden policií ku správ chudobinské a po-

tom zas zpt k policii? Dít slabomyslné.

Konen, ano, nacházíš, dít, na as útulek v nemoc-

nici, nedostaneš-li se ovšem do vzení . .

.

Mezi chovanci donucovacích pracoven najdete adu
slabomyslných.

Mezi prostituovanými dívkami, zvi. v tajné prostituci

vidíte mnoho takových, které práv ze slabomyslnosti

jsou prosty studu, rodinného citu a mateské lásky k dí-

tti. Jak snadno mže být svedena dívka imbecilní?

Akulina z Tolstého Vlády tmy není zjev ojedinlý.

Psychologicky vzdlaný soudce vám snadno potvrdí,

kolik slabomyslných práv pro svj vrozený nebo

získaný defekt se ocitá mezi tuláky, zlodji, lupii, vrahy,

sadistickými zloinci , .

.

Jak mohou býti slabomyslní ve vku dosplém nebez-

peni spolenosti, o tom podal pkný prkaz univ. docent

MUDr. Pelná na prvém eském sjezdu pro slabo-

myslné. Ze 128 pípad, v nichž mu bylo uloženo zkou-

mat duševní stav osob obvinných ze zloin ped zem-

ským trestním soudem, bylo 35, t. j. víc než 21% slabo-

myslných a 28, t. j. skoro 22% alkoholik. Slabomyslných

byla tedy skoro tetina, tolik, kolik pípad psychos a

neuros dohromady. Onch 35 slabomyslných spáchalo

tyto zloiny:

žháství v 10 pípadech

otcovraždu, pokusy vraždy a veejné násilí . . v 10 ,

krádeže a podvody v7 ,

dali se svést ke kivému svdectví a zavinili

nesprávný rozsudek ve 2 „

8*
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sodomii v 1 pípad
propjili se k smilstvu, jednak krvesmilstvu,

jednak k homosexuálnosti v 3 pípadech

dali se strhnout davem k demonstraci .... ve 2 „

Ticet z píaticíti se projevilo spolenosti nebezpe-

nými. A svého inu se dopustUi vtšinou z malých a zcela

malicherných pohnutek, jako na p. když za pár krej-

car jeden z nich založil ohe, jiný že nedostal almužnu;

otcovraždu spáchal jiný pro nepatrnou hádku, jiný z téže

píiny se hnal na ženu se sekerou, dívka se pi krá-

dežích dala pemluvit, aby vstupovala do služeb, infor-

movala zlodjskou bandu a pak utekla, sama nemajíc nic

z toho všeho a p.

Co si má spolenost poít se slabomyslnými, je práv
jeden z nejnesnadnjších problémij ochranné politiky.

Vyléit slabomyslnost, to práv je nemožno, protože

se slabomyslnost zakládá bud na vrozeném nebo získa-

ném defektu ústedního ústrojí nervového. Již theoreti-

cky je obtížná klassifikace druh slabomyslnosti,^ tím

obtížnjší praktické rozpoznání, nejobtížnjší léení.

Ale pes to prese všechno, aspo u jistých skupin

slabomyslných dtí je možná výchova k praktickému ži-

votu tak, aby se mohli samostatn živit jako zemdlští

a prmysloví dlníci, jako pomocní dlníci v emeslech,

jako poslové a služebníci, jako nádeníci a p. Je také

pi slabších stupních možno docílit uritého minimálního

vzdlání.

Ovšem za trvalé výsledky pée nelze nikdy ruit.

Doc. dr. Pelná upozoruje v uvedené již pednášce na

1 o této klassifikaci viz pouný výklad prof. dra A. Heverocha

v pednášce „O klinických tvarech slabomyslnosti získané", ve spise

Prvý eský sjezd pro péi o slabomyslné atd., str. 73.
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pípad, kdy slabomyslný, vrátiv se v 18. roce z vycho-

vatelny, za krátký as pi senosei z nepatrné píiny

zcela chladnokrevn usekl soudruhovi hlavu.

Ošetování a pée však potebují všichni.

Pro existující již zlo je spolenost povinna po-

starat se

1. o náležitý poet internát (ústav ošetovacích)

pro mládež tžce slabomyslnou;

2. o vychovatelny pro dti slabomyslné vycho-

vatelné (pro imbecilní mládež vychovatelnou a pro vy-

chovatelné idioty);

3. o pomocné školy pro mládež lehce slabomyslnou.

Kde by vyhovla pomocná tída, dlužno zídit aspo
tídu. Pro venkov by bylo z píin finanních i techni-

ckých zídit spolené okresní nebo obdobné školy po-

mocné, spojené s internátem.

Jako pi všech druzích ochranné pée je nutno i pi

slabomyslných, aby chovanci i po propuštní z ústav

byli dále sledováni a kontrolováni. Pro sociální zabez-

peení propuštných chovanc dlužno se starat o jejich

zaopatení poskytnutím prací a zamstnání, s nž jsou

jejich síly, o umístní doživotn v útulnách pro ty, kdož

si vydlávat nemohou.

Také lepší právní ochranu je spolenost dlužná slabo-

myslným, nejen v píin trestní, ale i vi zamstnava-

telm. Podle dnešního stavu právního slabomyslný — jak

praví JUDr. Albín v. Spinette, »je v obanském a trest-

ním právu špatnji chránn nežli kreten a blázen.

«

V péi o slabomyslné jest pozorovat v posledních do-

bách ilejší hnutí. Konají se sjezdy mezinárodní nebo ná-

rodní, vybudovávají se znenáhla rzné druhy ústav,

pomocných škol a tíd.
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Tak Nmecko má nyní 101 ústav pro ošetování a

vzdlávání idiot a jednotlivc slabomyslných nebo ne-

plnosmyslných, mezi nimi 10 ústav státních. Všechny

tyto ústavy mají 20.509 chovanc. Podle statistiky

z r. 1906/7 je v Nmecku 314 pomocných školních insti-

tucí s 801 smíšenými a 120 dle pohlaví rozdlenými tí-

dami, t. j. 921 tíd s 20.151 dtmi.

Rovnž ve Švýcarsku stát znan podporuje ochranu

slabomyslných (13 ústav s 1172 chovanci).

V naší monarchii v Uhrách existuje státní pomocná

škola v Budapešti (pro 150 dtí) a 22 pomocných tíd a

obec. pomocných škol v Budapešti, 3 jednotídky po

venkovských mstech. Aby mohli být pipraveni uitelé

pomocní, byl zízen zvláštní dvouletý uitelský ústav

v Budapešti. V ministerstvu vyuování zízena sekce

lékasko-T)aedagogická.

Proti Uhrám a zvlášt proti Nmecku je rakouská

polovina íše opatena chudji. Ve všech královstvích

a zemích rakouských existuje (r. 1908) v celku 16 ústav

pro slabomyslné s 1821 chovanci a 38 pomocných tíd.

Pro slabomyslnou mládež v Cechách jest jediný

ústav, Ernestinum v Praze na Hradanech, vydržovaný

Spolkem sv. Anny. V nm bylo r. 1908 umístno ve vku
školou povinném dítek 67 (43 chlapci, 24 dívky), starších

chovanc 59. Pomocné školství eské vykazuje (1908)

šest tíd:

v Praze I. (u sv. Jakuba) ... 1 s 13 hochy, 12 dívkami

„ II. (u sv. Štpána) , . 1 s 16 „ 9 „

„ VIII 1 „ 15 , 10 ,

VII. . 2 „ 27 „ 17 „

v Kladn 1 „16 , 9



DTI SLABOMYSLNÉ. 103

V celé zemi je tedy v ošetování dosud pouze 275

slabomyslných. Zájem o tyto ubohé dti se v Cechách

poslední dobou silnji vzmáhá, zvlášt v kruzích paeda-

gogických. Konány již dva sjezdy, I. v Praze r. 1908,

druhý v Brn r. 1911. Hlavní zásluha o rozvoj eského

hnutí náleží prof. dru Frant. Cádovi. Také se všeobecn

uznávají zásluhy, jaké má o výchovu slabomyslných

editel pražského Ernestina, MUDr. K. Herfort.

Bylo by si pát, aby eské hnutí v dohledné dob do-

sáhlo, eho si peje: náležitého vybudování pomocného

školství.

Když pehlédneme všechna dosavadní opatení, která

se v rzných státech podnikají na ochranu slabomysl-

ných, musíme piznat, že jsou to opatení v nejvtší ásti

paliativní. Vybudování ochranných ústav a pomocných

škol zajisté stojí ohromné náklady, má-li se vyhovti

poteb.
Ale tyto náklady budou ješt ohromn vzrstat,

jestliže se spolenost nebude jinak starat, aby se zlo od-

straovalo v zárodku.

Slabomyslnost z vtšiny je založena v samé konsti-

tuci, slabomyslní se vtšinou rodí z rodi njak dege-

nerovaných a z rodi pijáckých. Má-li se spolenost

jednou silnji oprostit od bemene, jaké pro ni vzí ve

slabomyslnosti, nutno ze všech sil v národ pracovat

proti všelikým initelm degeneraním, jež ohrožují nebo

zdržují zdárný biologický a v dsledku toho i duševní

rozvoj národa — mezi nimi hlavn proti alkoholismu.^

Není možno v rámci této práce promluvit o sociál-

ní péi, jaké se dostává chudé mládeži pro pípad ne-

1 O initelích degeneraních jsem podal úvahu ve spise: Slabí

v lidské spolenosti, 1904.
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moci V nemocnicích dtských nebo ve všeobecných ne-

mocnicích veejných a soukromých. í na tomto poU

ochranná politika, týkající se mládeže, má celý seznam

požadavk.

Slovem: fysické bídy a poroby mládeže je ve svt
daleko více, nežli si obyejn uvdomujeme. A všechny

prostedky, jež spolenost vynakládá na její zmírnní,

daleko nepostaují, aby bylo v duchu humanity a sociál-

ní spravedlnosti vyhovno poteb. Bylo by lze po krá-

lovstvích a zemích sebrat celé kroniky o tom, kde cho-

robné, neduživé, vadné a zrdné dít zstane bez ochra-

ny, bez pomoci a nezídka i v naléhavých pípadech

ocitá se na holikách.

Zde vyrstají poád nové a nové úkoly ochranné

politice.

A tyto úkoly se nebudou nikdy zmenšovat, jestliže

spolenost jednou nepochopí, že hlavn profylaxí bude

možno pedcházet zlu tlesnému, podobn jako mrav-

nímu.

Avšak nejen nemocní — i zdraví potebují lékae,

abychom obrátili výrok Kristv. I zdraví vyerpávají

své síly, potebují jejich náhrady a zotavení.

I sama škola — zejména v mst v souvislosti s ne-

výhodami msta — vyerpává síly mládeže. Zámož-

njší dítky mohou se sebe stást školský prach, nadý-

chat se erstvého vzduchu, probhat se po rovinách a

kopcích venkovských, užít slunce a íní vody aspo
o prázdninách.

Ale co je s prázdninami chudých dtí
mstských?

Zavrou se prázdné tídy a v mst zstane vtšina

malých žák. Vtšina pravím: kolik pak v celku se do-
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stane na venek z 24.000 pražských eských dítek školou

povinných? Kde se tato vtšina (chudých je práv vt-

šina) má zotavit? Na rozpálené dlažb kamenných ulic?

Ve vyprahlých sadech, na nž se sypou saze a kou ze

smíchovských továren? V zaprášeném a zpustošeném

pražském okolí? V malém a dusném byt proletáském

pi bramborech a káv?
Jist služí uznat, že se aspo ásti slabých chu-

dých dtí dostává dobrodiní, aby mohli ve feriálních ko-

loniích strávit nkolik nedl na venkov. Je radost pozo-

rovat, jak velké vtšin této feriální drobotiny pibývá

váhy, jak tváiky dostávají barvu, jak jim z lící zírá

kousek štstí, když se utáboí na palouku u háje a pro-

vozují veselé hry. Málo kterému dítti zasteskne se tu

po domov.
Ale, bohužel, této píjemnosti doká se vždy jen

nkolik set dítek, na kolik staí prostedky spolku pro

eské feriální osady.^ V r. 1909 tento spolek vypravil

ze žactva škol národních 10 feriálních kolonií, a to 6 chla-

peckých a 4 díví s úhrnným potem 652 dítek a mimo

to jednu cestovní výpravu ze studujících stedních škol.

K tomu se druží 5 výprav feriálních odjinud než z Pra-

hy, a sice 1 z Karlina, 2 ze Žižkova, 2 z Jiína.

Sem by patila také hygiena školní, pokud má
chránit dti od fysických škod.

Proti dobám dívjším zaíná se v posledních desíti-

letích pihlížet k zdravotnictví školskému. A zase opa-

1 Spolek pro eské feriální osady msta Prahy a jeho pedmstí

založen byl 1882. Nmecký Verein fiir deutsche Ferien-Kolonien fúr

arme und schwáchliche Kinder der deutschen Schulen Prags und Vor-

orte 1883. R. 1893 vznikl speciální nmecký israelitský spolek, pak

nmecké spolky v Most, v Teplicích -Šanov.
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kuji: poíná. Jsou to prvé nábhy. Stavjí se nyní lepší,

prostrannjší, vzdušnjší, svtlejší školy, tyto školy se

hledí udržet v poádku a istot. Mžeme se dokonce po-

chlubit nkterými obecnými, mšanskými i stedními

školami velmi pknými v Cechách i na Morav. Vzpo-

mínám na p. na zemskou reálku v Litovli na Morav,
na její krásnou polohu za mstem pi rozkošnm ryb-

níku, na její široká, istá schodišt, pkné svtlé tídy

a kabinety, i na onu komoru ipi vstupu, kde si žáci istí

kartái obuv, než vejdou do vestibulu.

Ale kdyby se vykonala jen ponkud písnjší revise

po školních budovách státních i nestátních, našlo by se

mnoho starého braku s hygienicky nemožnými vcmi.

Byl jsem v jedné košíské tíd, která na mne uinila

nesmírn tísnivý dojem. Byl jsem v jednom venkovském

mst, kde byla umístna prozatímn tída, jež si v niem
nezadala s povstnými menšinovými školami v nme-
ckých krajinách Cech. Tehdy ono provisorium trvalo

již tetí rok. Znám po venkov adu škol, do nichž bych

nechtl chodit ani jako žák ani jako uitel. A menšinové

naše školy v uzavíraném území! Mohl bych pokraovat

dále. Byly by to jen pendanty z nižších škol k ad ne-

dostatk vysokých škol.

I v r. 1911 ješt zstává mnoho hích vi mládeži

páchaných již pouhou technickou stránkou.

Než v celku lze pece íci, že se v tomto zeteli nachá-

zíme na cest pokroku. Mnohé komuny projevují smysl

i obtavost ve vcech školských. Jiné zajisté budou ná-

sledovat. Musíme si pát, aby hodn obcí pochopilo, že

školské otázky v eském národ jsou opravdu aktuální.

Je zapotebí, aby vláda energicky chránila eské dítky

v uzavíraném území a stála na tom, aby se eským ško-
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lám menšinovým dostávalo od nmeckých obcí tak sluš-

ných škol, jaké poizují eské obce pro nmeckou mládež

menšinovou. Páli bychom si konen, aby kruhy posla-

necké vnovaly hodn pozornosti také hygienickým

stránkám školy.

Nejen v technickém, ale i v oboru paedagogickém

v posledních letech zaíná se více pihlížet ku zdraví

žactva. I taková malikost na pohled, jako jsou delší

pestávky mezi jednotlivými hodinami, ped nkolika

lety zavedené, mají význam. Škoda, že nedošly hned

všude porozumní ani mezi uitelstvem. Velmi písnému

paedagogu, jemuž šlo hlavn o množství uiva, musil

jsem na ochranu onch pestávek svého asu poukázat

na to, že i japonská anketa se o nich vyslovila, že se

osvdily.

Pi výkladu uiva, pi zkoušení, slovem pi celém

vnitním postupu výuky a výchovy lze také pihlížet

k požadavkijm lidského zdraví.

Veliký význam národní mápstováníher, sportu,

cvik u mládeže. Praví-li Paulsen o Anglianech, že mají

nemalou mrou své svtové panství vdit robustní síle,

kterou si jejich gentry zachovala tlesnými cviky a hrami,

je v tom ást pravdy.

Nkolikaletá pée o vycházky školní mládeže a o hry

pod širým nebem, o sport mládeže u nás nese již te
ovoce. Je pirozeno, že v stadiu prvého vývoje jsou

mnohé nedostatky, není dost soustavnosti. Vada je také,

že nebyly v náležitém potu pro školy opateny odborné

honorované síly, které by ex officio vedly a ídily tles-

nou kulturu mládeže. Odpovdné vedení lidské spole-

nosti mlo by v píštích dobách ve svém budžetu omezit

položky na vci mén potebné a zvýšit náklady na
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zdraví mládeže. Pokud se nov zavádných zpsob
tlesného výcviku týká, osvícené kruhy pokrokové se

vyslovují proti zavádní vojenské stelby na stedních

školách. Rozmanité uniformované vojákování rzných

»knabenhort« rakouských naráží také na odpor pokro-

kových kruh nmeckých. Nejpimenjší jsou volné hry

a sporty, pesn ízené, v nichž fair hra má zárove

cenu paedagogickou a mravní.

Poet hiš pro eské žactvo se rozmnožuje.^ R. 1906

byla v 697 eských okresích školní hišt, ovšem rzné

jakosti a hodnoty. Moderní škola by si vyžadovala úeln
zízených lázní pro žáky. R. 1906 byly lázn v 36 škol-

ních okresích eských, v 40 nmeckých. Jejich zaízení

však je vtšinou velmi skromné.

Z nejnaléhavjších otázek je zavedení školních
léka. Myšlenka tato ujímá se i u nás. R. 1906 mlo
v eských školních okresích 274 škol, v nmeckých 45

škol své školní lékae, v celku 319 škol (v r. 1907 již

336 škol). Je tolik hygienických úkol, nad kterými by

nejlépe mohl bdít vyškolený a dobe honorovaný školní

léka — od vnitního hygienického zízení a vedení školy,

od topení, vtrání, ištní školy až ku revisi zdravotního

stavu žák, k jejich tlesným cvikm atd.

Nelze íci, že by instituce školních léka byla nále-

žit vybudována, aby léka skuten mohl se plnní svých

povinností oddat a nemusil za zcela nepatrnou remune-

raci konat práce, na nž mu nemže zbývat ani dost

asu. Jest-H léka nucen v malé dob prohlédnout na

p. ústní dutiny žák a pi tom z nedostatku kovových

tyinek je nucen stisknout jazyk žák kapesní tužkou

1 Viz o nich Výroní zprávu Zemské školní rady pro echy,

1910, str. 72.
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a vnášet ji z úst jednoho žáka do druhého — tak ovšem
instituce školních léka vyhlížet nesmí.

Má-li instituce školního lékaství psobit blahodárn,

musí k tomu lékai být dány nezbytné podmínky. Ale

škola blízké budoucnosti není již myslitelná bez lékae.

Musí být i prakticky manifestována zásada o souvislosti

zdravé duše se zdravým tlem. Nejen dobrý vychovatel,

ale dobrý školní léka je nejvtší pítel mládeže.

Sociáln hygienická a národn biologická ochrana

mládeže musí se vztahovat nejen na mládež školní, ale

již na drobné dti ve vku pedškolním. Pée
o novorozence, o kojence, o nalezence a p. — to jsou

celé obsáhlé obory, jež ukládají politice, chránící biolo-

gické hodnoty národa, množství dležitých úkol. Již

sama otázka dtské úmrtnosti (zejména ve vrstvách

chudšího proletástva) má pro národ dležitost. Rovnž
tak výživa. K výživ kojenc zaíná se pihlížet v mnoha

státech nyní pozornji. Jsou snahy poskytnout pro chudé

kojence a dítky odkojené v obecných mléných kuchy-

ních pimen uzpsobené, pirozené, zdravé a levné

mléko. V Nmecku se na p. chválí jako vzorná mstská

kuchyn mléná v Kolín nad Rýnem, založená 1905.

Denn až jedenáct tisíc lahví nejlepšího mléka hned po jeho

opatení se siln zchladl a trojitým zedním a steriliso-

váním se pipraví za mléko pro kojence. Ve 14 prodej-

nách se hned prvý rok víc než lyí milionu lahviek do-

stalo do rukou mén zámožného obyvatelstva za cenu

22 pfenik pro denní potebu.

Z našich eských institucí dlužno vzpomenout mst-

ské mlékárny v Hradci Králové, jež koná pod vedením

mstského rady MUDra Leopolda Baka velmi dobrý

sociální úkol.
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Vskutku V poslední dob zájem pro ochranu novo-

rozených poíná se probouzet. Letos (1911) konán v Ber-

lín mezinárodní kongres pro ochranu kojencíi a dítek.

Ale na vrstvy mládeže škole odrostlé, která

znanou ástí pechází v praktický život, v rzné obory

výdlen, se dosud nevzpomíná po stránce ochrany hy-

gienické. Pée o odrost a dorost týká se dosud hlavn
jejího sociálního postavení, dalšího vzdlání a mravní

výchovy. A pece dorost emeslnický, živnostenský,

dlnický, dorost z oboru osobních služeb vyžaduje také

pozornosti hygienické. Je ve vku nebezpeného do-

spívání, pohybuje se i pi svém zamstnání, hlavn však

v dob po práci asto v kruzích, kde z nevdomosti a

z opozdilosti je množství škodlivých pedsudkií a zdraví

zhoubných návyk, ocitá se bez kontroly v spolenosti,

kde vedle mravní úhony na íhá nebezpeí života ne-

spoádaného, prostopášného, alkoholního a venerického.

Hygienická ochrana dorostu, pracujícího v závodech

a továrnách, je jen ást ochrany: je nutno ji doplnit opa-

teními po dobu mimopracovní. Všechna zízení, jež od-

vádjí tento dorost od nevdomého a nespoádaného ži-

vota k zušlechování ducha (vzdlávací veery, shro-

maždišt nealkoholní, knihovny a ítárny) a k ušlechtilé

zábav, již sama sebou jsou také ástenou ochranou

zdravotní.

Ale v píštích dobách bude nutno, aby spolenost

organisovala pro dorost i soustavnou ochranu zdravotní

se sociálním tímto cílem. A pedevším by v kollektiv-

ních »domovech dorostu«, jaké se zizují pi prmyslo-

vých centrech, mla být zavedena lékaská instrukce,

prohlídka a kontrola.
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Nejen sociální postavení, ale i tlesná zdatnost bu-

doucího emeslnictva, živnostnictva a dlnictva je pro

národ dležitá, jsou to vrstvy, jež tvoí poetn vtšinu

populace národní.

Od ochrany fysických hodnot mládí bude jednou

nutno pokroit k vdomému positivnímu vytváení sil-

ného zdatného individua.

Již jsem naznail, jaké jsou eugenické ideály:

vytvoit zdatné, ušlechtilé plém vdomým penášením

výborných kvalit na potomstvo cestou ddinosti.

Ale ješt poznámku. Také ideál mravní: vypstit

ušlechtilého svobodného lovka, silnou osobní a sociál-

ní individualitu — není myslitelný bez souvislosti s t-

lesnou stránkou.

Nemohu si na p. pedstavit, že by bylo možno do-

be vypstovat silnou osobní individualitu v dnešních

peplnných, schematických, šablonovitých, kasárnických,

kollektivních školách, zvlášt mstských.

Nechci tím nijak souasné škole ubližovat. Znám

dobe její pednosti a vážím si jich. Ale pi všem pk-

ném jejich zízení kdyby se uitel rozkrájel a kdyby

andl byl — mže vypstovat silnou individuální osob-

nost ze svých žák?
Ale snad by se to lip dailo ve volnjším styku vy-

chovatele a žáka, v krásné pírod, v soumrnosti a

souladu práce duševní a tlesné, v navykání samostat-

nosti, v úasti na celém zízení školském, v individuální,

nepeplnné škole, mimo msto položené.

Takové byly asi jist úvahy, jež vedly k tomu, že

byl v nové dob uinn pokus založit ústavy, které do-

staly ne zcela pípadný, ale obecn pejatý název

vychovatelny venkovské.
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Jejich cílem je práv vypstovat všestrannou, zdra-

vou individualitu tlesnou a duševní, tak aby mládež od-

tud vycházející umla se hodn samostatn postavit do

svta. Poznání svta se v nich prakticky získává také

dalšími cestami po cizin. Prkopníkem tchto škol je

dr. Cecil Rhodes svou Novou školou abbotsholmskou

(New School of Abbotsholm). V Nmecku proslula ven-

kovská vychovatelna v Haubind, ve Francii pak École

des Roches.^ ^
V Cechách uinn nedávno pokus o podobnou insti-

tuci podle amerického vzoru: loni inženýr Hofmeister

založil v Rožmitále »Americkou kolonii pro mládež«.

Je to analogie venkovských vychovatelen. V ústav

klade se diáraz na samostatnost individuality. Chovanci

jsou spoleníky celého zízení ústavního. Bylo by pát

ústavu, aby se mohl záhy rozšíit a pizpsobit venkov-

ským vychovatelnám, jako je abbotsholmská a hau-

bindská.

Nestavím sice venkovské vychovatelny jako vzory.

Zatím jsou ve vývoji a jeví nejasnosti v programu i v pro-

vádní. Dlužno také mít pozor, aby se v nich nevypsto-

vala nenávist k mstské kultue vbec. Konen jsou to

soukromé ústavy, pístupné jen zámožnjším vyvo-

lencm.

Ale je zde zdravý silný protest proti vadám dnešní

jednotvárné školy, pokus o vypstní samostatných, své-

rázných lidí, duševn a tlesn zdatných.

1 o venkovských vychovatelnách napsal výbornou úvahu prof.

Drtina (v Naší Dob 1909), na niž k zevrubnjšímu pouení od-

kazuji. — Letos na drážanské výstav hygienické byly pkné obrazy

ze života a zízení nmeckých škol venkovských.
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III. Další sociální povinností k mládeži.

B. Pée o zdárný rozvoj mravní.

To je druhá hlavní položka v dlužní knize spolenosti

viii mládeži.

Není jen poroba fysická, je vedle ní stejné krutá po-

roba mravní — akoli obojí bývá asto tésn spiato, a

mravní bída nejednou má svj pramen nebo asipo po-

mocníka v bíd tlesné.

Ze všech vychovatelen a polepšoven jdou souhlasné

zprávy: mravní pokleslost jde velmi asto ruku v ruce

s opozdilostí duševní a slabostí nebo degenerací tlesnou.

Postaí jen poslechnout svdectví, jež podává dr. Ru-

binovi, léka dtského útulku v Neuilly (ve Francii)

o vstupujících chovancích: »V devadesáti pípadech ze

sta picházejí tyto dítky vyhublé, slabé, bezkrevné —
je to fysiologická bída v nejtruchlivjším výrazu. Ale

nad to v stejném skoro pomru tito malí nešastníci iní

pi prvém výslechu dojem bytostí velmi slabomyslných,

nkdy skoro idiot. Tak je jejich nálada ochablá, odpo-

vdi k niemu, chování jejich pihlouplé.*

A správce ochranného ústavu v Ruysselde v Belgii

mluví v stejném tónu: »S hlediska tlesného a lékaského

picházejí nám žáci obecn v stavu nesmírn politování-

hodném . . . asto s nepopiratelnými znaky atavismu nebo

degenerace: ástenou neb všeobecnou atrofií, nepra-

videlnou lebkou, zkivenou páteí, deformací úst, ddi-
nými vadami alkoholismu, krtic, píjice . . . S hlediska du-

ševního na ticet až šedesát procent jest anormálních

nebo opozdilých a u druhých normální vývoj byl zna-

teln zdržen jejich nepravidelným a potulným životem.«^

1 Citováno u Reichera, Die Theorie der Verwahrlosung und ds:

System der Ersatzerziehung, Víde 1908, str. 199, 200.

eská Politika. V. n
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A tak asto tam, kde chceme léit duši, musíme nej-

prve ozdravit tlo.

Umyjte zanedbaného hocha a již jste ho uiniU tro-

chu lepším.

Vzpomeme, jak si Hbuje tuláek Cirikova v istém
prádle nemocniním, na loži, a cítí kus obrození. »Kom-
naty velké, svtlé a teplé; odn je dobe a ist, vždycky

syt, postel má mkkoukou, o svátcích jej napájejí a-
jem, ve tvrtek mu ,dáreky' pinášejí, a v sobotu pí-

jemná vana . . . Není-li tohle hotový ráj po život ve špi-

navém brlohu, ve spolenosti lidí špinavých a opilých,

po život o vném hladu, bez radosti a pívtivosti,

po život, jenž záleží jen z nouze, starostí a strádání?*

A tuláek Mifka, nyní uzdravený z horeky, hrozí se

jako smrti chvilky, kdy bude muset odevzdat nemocniní

odv, obléci své staré hadry a odtud odejít zas do svta.

Oni slaboucí a zanedbaní chovanci, o nichž shora

mluvil dr. Rubinovi, již po krátkém léení nejen tlesn
se rychle zotavují, ale také duševn se s nimi dje velká

zmna: jejich skleslé a pihlouplé vzezení mizí, jejich

oi se oživují, jazyk se rozvazuje, a mnozí z tch, kteí

se zdáli slabomyslní, poínají prokazovat intelligenci nor-

mální, ba nkdy nadprmrnou.
Tak velice psobí pozdvižení tlesné stránky na duši.

A to je zárove první krok, první základ, aby z by-

tosti mravn poklesající mohla vyrstat bytost sebe na-

pravující ...

etl jsem o vci na pohled nepatrné, ale pece velmi

praktické: v americkém mst Bostone mladistvý provi-

nilec, nežli pedstoupí ped poruenského soudce, musí

být vykoupán a pevleen do istého šatu, aby pocítil

úctu nejen k soudci, ale i — k sob!
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Nuže, velmi zhusta pozdvižení tlesné je prvou pod-

mínkou, aby mohlo nastat pozdvižení mravní. Mravní

nápravu, morální výchovu nutno leckdy zaít výchovou

tlesnou.

Proto jediné správná zásada ochranné výchovy (pi

jejím zaátku) jest:

pijímané dti nejprve pozorovat: pedevším vy-

šetit jejich stav tlesný, pak jejich intellektuální a

mravní ráz.

Proto také ochranná praxe, má-li být soustavn ve-

dena, neobejde se bez dtských stanic pozorovacích.

V nich léka, psycholog a paedagog mají po jisté lht
pozorovací rozhodnout, jak s pijímaným chovancem

naložit: zdali je nutno, aby byl v pimeném ústav

léen, nebo odevzdán v péi njaké rodiny nebo pikázán

njakému ústavu pro ochrannou výcho^^u.

Nemže tudíž být zstaveno pouze poruenskému

soudci, aby nad osudem mravn ohroženého rozhodoval

definitivn sám.

Bohužel takové úvodní veejné soustavy ochranné

není skoro nikde. Pravím: soustavy, a soustavy veejné

(státní, zemské). Jist všude, kde je ponkud vyvinuta

ochranná pée, hledí se k tomu, aby se dle možnosti do-

stalo chovanci také ošetení tlesného vedle výchovy.

Ale bží o soustavné odtídní chovanc. Dnes dosud

asto jsou pohromad dti, z nichž jedny by potebovaly

více pée tlesné, druhé více pozornosti pro svou slabo-

myslnost, jiné více výchovy mravní.

Nejlepší posud pokus byl uinn v Uhrách. Tam se

ochrany dtské ujal stát a zídil pro mládež odkázanou

veejné ochran státní asyly, jež jsou zárove pozoro-

vacími ústavy. V nich léka a paedagog zkoumají t-

9*
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lesný a duševní stav. Po ruce jsou jim modern zízené

klinické a paedagogicko-technické pomcky. Teprve na

základ této odborné diagnosy se rozhodne, jaké další

opatení se s chovancem stane.

Takto je zabezpeeno, aby se tlu dostalo, což jeho

jest, a aby se zajistily nutné fysické podmínky pro

úspch výchovy mravní.

Takto i v praxi souvislost tla a ducha dochází oce-

nní.

Ale obrame se nyní speciáln k ochran mravní.

Hlavním problémem ochranné politiky po této stránce

jest: jak elit mravní zpustlosti mládeže, jak ji odstra-

ovat, jak jí pedcházet.

Problém zpustlosti — vru velký a obtížný

problém.

Pes všechen pokrok mravní, jehož se spolenost ve

svém vývoji dopracovává, trvá ve spolenosti jev zlo-

innosti a jev zpustlosti. Jsou dosplí zpustlíci a je mládež

mravn poklesající a pustnoucí.

Problém zpustlosti (již samo naše eské slovo to

dobe naznauje) souvisí pedevším s opuštností.

Je mládež opuštná, je mnoho mládeže opuštné a je

opuštnost rozmanitá a mnohonásobná. Ale všecky jsou

zlé, a nevím, která opuštnost je horší: zdali ta, kde smrt

svým hrozným imperativem odala dtem rodie a

uvrhla je v sirobu, nebo ta opuštnost, kde rodie žijí,

ale sami opustí své dít, nebo kde dít i u krbu rodinného

je opuštno, ba víc než opuštno, je nenávidno.

Problém siroby! Na vše myslíme, když vidíme

lovka bez domova, bez rodiny, štvaného svtem . .

.

Sirotek — bez rodiny. I tvrdší srdce se aspo trochu
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zarazí pi tomto slov. Myslím, že není bolestnjší písn

našeho národa, nežli jsou zvuky: Osielo dít o pl dru-

hém lét . .

.

A tyicet pt tisíc takových zvuk by se mohlo roze-

znt po eských rovinách a vrších. A kdyby zaznlo, ta

elegie by musela roztást duši. Na 11 tisíc úplných si-

rotk u nás ipebývá, na 24 tisíc polosirotk, na 10 tisíc

dtí opuštných od vlastních rodi . . . Není té opušt-

nosti víc než dost?^ A to nejsou ješt všechny druhy

opuštnosti.

Sirotek ovšem je nejopuštnjší. V tom smyslu totiž:

ocitl by se úpln sám a musel by zahynout, kdyby se ho

neujala veejná pée. Ješt zámožnjší sirotek, kterého

se ujmou píbuzní —jsou-li to ovšem dobí lidé — nemá
nejhorší osud. Ovšem vlastní rodie (jestliže to byli dobí

rodie) kdo mu nahradí?

Chudý sirotek — bytost tím opuštnjší. í^ekne se

ovšem: náš obanský zákoník v tvrté ásti iní opa-

tení, aby sirotek nezstal jako kl v plot. Poruenský
soudce, opatení poruníka, pokus nkde umístit si-

1 Ke dni 31. ledna 1902 zjistila Zemská statistická kancelá pro

král. eské, že bylo 40.413 chudých dtí osielých, opuštných neb

mravn zpustlých ve vku do 18 let, a sice 20.854 hoch a 19.559

dvat. Takových dítek bylo ve vku školnim (od 6— 14 rok) 26.918,

ve vku do šesti let a pak ve vku od 14— 18 rok napoítáno

13.495. — Poet úplných sirotk se udává v této zpráv 10.841, polo-

sirotk bez otce 19.800, bez matky 4057, dtí od rodi opuštných

9560, mravn zpustlých 1538. Po odetení dvakrát zapotených úhrnný

poet = 40.413. (Dr. Engliš, Chudinství v království eském XX. sto-

letí. Zpráva zemsk. statist. úadu, svazek XIII., 1908, str. XCIV.)

Ale poet tento je minimální. Nemohly být vyšeteny všechny

dítky. Dr. A. Tma odhaduje, že poet všech dtí osielých, opušt-

ných, zanedbaných, odkázaných na pomoc veejnou v echách jest

vtší než 50.000. (asopis Ochrana mládeže, I. 1911, str. 11)
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rotka . . . Jist nutná a cenná formální opatení. Jenom

kdyby prostedky spolenosti byly na jejich provedení

v zájmu sirotka dost zaízeny.

Prost na všecky sirotky se ješt nedostává. Sirotí

pée je sice ve všech zemích vyvinutjší nežli jiná so-

ciální pée o mládež. Ale nezmáhá dosud svého úkolu. Ve

skutenosti mnoho sirotk jen živoí, jen se strašn

bídn protlouká. V Nmecku jsou na p. silné komunální

svazy, s pevnou základnou finanní, kterým náleží starat

se o sirotky. A pece jsou pípady, o nž se opírá Lands-

berg, když iní ve vážném spise svém výtku:

»Jestliže chudinská pée neposkytne pomoci, aby

mohly být splnny sociální povinnosti spolenosti, jest

to zpravidla porušení povinnosti: dopouštívají se jí do-

tyné samosprávné orgány, jež moci, která byla na n
penesena v zájmu všeobecném, neužívají nebo zne-

užívají v zájmu nkolika poplatníku. Nebo zneužitím

jest: sirotky a dti soudcovským výrokem od rodiii od-

louené uhostiti v jednom dom, ba i v jedné a téže

místnosti s tuláky, pobudy a zpustlými lidmi a penechati

je tam sob samým a tmto lidem. Chudinské svazy

nesmjí nikterak tyto dti vydat zpustnutí, nýbrž musí

jim aspo poskytnouti živobytí a výchovu takovou, jaká

bývá obyejem u dtí této spoleenské skupiny pi

dobré, svobodné výchov za spolupsobení rodi, ui-

tel a duchovních.*^

Landsberg mluví ze zkušenosti jako dlouholetý poru-

1
J. F, Landsberg, Das Recht der Zwangs- und Fiirsorgeer-

ziehung, 1908, str. 14. — Landsberg vybízí poruenské soudce, aby

v takových pípadech naídili eventuáln hned státní ochrannou vý-

chovu a cestou správní psobili na autonomní orgány, aby plnily svou

povinnost.



SIROTCI. llí>

enský soudce, a jeho kapitola má záhlaví: Sirotci

v kúln Tia stíkaku (Waisenkinder im Spritzenhause).

Jak pak brzo nezpustne sirotek, jenž nemá štstí za-

vas pijít do dobré rodiny nebo do dobrého ústavu?

Mezi 2838 chovankami pruských ochranných ústav pro

mravn ohrožené a zpustlé dívky bylo

v r. 1901 v roce 1902 (z 2063)

255, jež ztratily otce ped 6. r. svého vku, 169

245, , matku 6. „ , „ 164

13, „ oba rodie 6. „ „ „ 10

242, „ otce mezi 6—12. rokem, 164

243, „ matku, 6—12. „ 170

27, , oba rodie 6—12. „ 15

vcelkul025 sirotk bud úplných nebo polosirotk . . . 6Q2

Pihlédneme-li i k mužské mládeži, tedy v celku mezi

7787 chovanci (hochy i dívkami) bylo v r. 1901 v ochran-

ných ústavech pruských 2688 sirotk,

A kdo prohlíží životopisy zloinc, jist se zastaví

nad velkým potem tch, jimž k protisociální dráze do-

pomohl nešastný osud, že pedasn ztratili rodie a

nemli píležitosti zavas dostat se do spoádaného pro-

stedí.

Ve vychovateln msta Prahy (v Libni), kamž se do-

stávají chovanci zpustlí (malí tuláci, žhái, zlodji,

mravn velmi zanedbaní) a mravn ohrožení, bylo za

25 let trvání opatrováno 381 chovanc, a z nich

56, kteí byli úplnými sirotky

115, ztratilo otce

66, ztratilo matku

v celku 237 sirotk úplných nebo polosirotk. .'

Mezi dosplými zloinci všelikého druhu — mezi

vrahy, lupii, zlodji, podvodníky, žhái, násilníky —
všude znané procento tch, kdož záhy osieli.

^ Zpráva Vychovatelny za r. 1910.
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Kdyby v spolenosti lidské byla ochrana mládeže

racionáln a soustavn zorganisována, takové jevy ne-

byly tak hojné.

Pée o sirotky, pravil jsem, je ve všech státech po-

nkud pokroilejší než ochrana mnoha jiných druhii mlá-

deže. Soukromá dobroinnost i veejná pée vytvoila

v tomto oboru mnohé dobré dílo. Spolky i obce se

úastní této ochrany. Také methada opatrování a vý-

chovy pokroila. Je potšení íst na p. zprávu editele

velikého hamburského sirotince, dra Jana Petersena,

jenž vzpomíná na Oliwera Twista a jeho neradostná léta

dtská v chudobinci a sirotinci, kde trpl hlad, byl

špatn odn a snášel ústrky od pstoun. Vzpomíná

také na obrazy hollandských mistr ze života sirotk,

onch dívek, jež se sklo'penýma oima v páru kráejí do

kostela nebo jsou nad usedavou prací runí sklonny
— obrazy klášterního ticha a slavnostní odmenosti.

»Dnes, íká Petersen, sirotince nejsou ani místem trá-

pení ani sídlem ticha od svta odloueného. Jako ve

všech domech, kde se scházejí dítky ve vtším potu,

šumí i v nich veselý život a ruch, ovšem, teba-li, je

i vážnost a písnost, a by nkdy byly i pomry pro-

sté a jednoduché, bída a nouze se v sirotinci nezná.«

A Petersen s oprávnným vnitním uspokoje-

ním popisuje zízení svého velikého mstského ústavu,

v nmž nacházejí ochrany i malí sirotci kojenci i vtší

dítky osielé, které ve vlídném život ústavu se uí za-

pomínat na ztrátu otce, matky, které se vzdlávají, které

se vycviují v odborných emeslech a ve správ domá-

cnosti, které mají svoje zábavy, hry, divadla v slav-

nostní síni, které nacházejí náhradu za ztracený domov
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ve spoleném domov, do nhož se i bývalí chovanci

rádi vracejí na nkolik hodin návštvy v nedlní dob . .
.^

Rádi sdílíte spolu s tímto osvíceným editelem uspo-

kojení nad takovým dílem. Je již po svt ada pkných

a dobe ízených sídel pro osielou mládež — veliké

hromadné budovy, menší ústavy, venkovské menší ko-

lonie.

Jenom kdyby pes to prese všechno nezstávalo

tolik sirotk v tak krušných pomrech a v znané opu-

štnosti.

V Rakousku se pée o sirotky ponkud zdvihla, když

byl nkterým zemím (echám, Morav, Slezsku, Hor.

a Dol. Rakousm, Solnohradm a Halii) pikázán jistý

obnos ze správních pebytk spolených pokladen si-

rotích.^

V Cechách' (a podobn i na Morav) byl na základ

toho opatení zízen zemský fond sirotí, jenž je uren

k ošetování a výchov chudých dtí osielých (do 18.

roku), opuštných, zanedbaných a pustnoucích. Jak

vidno z jeho úelu, neslouží jen blahu sirotk, ale si-

rotci iní v jeho péi pece význaný kontingent.

Správu fondu obstarává zemský výbor za souinnosti

okresních výbor. Touto souinností, jakož i podporami

1 Dr. Johannes Petersen, Erziehung von Waisenkindern (v uve-

deném již souborném díle Das Buch vom Kinde, II. ást 1., str. 125 nn ).

- íšským zákonem z 3. VII. 1901 a sice pro dobu do r. 1910.

Lhta prodloužena zákonem z 31. XII. 1910. echám z celkového

úhrnu onoho pebytkového dchodu per 15 až 16 mil. K ron (v r.

1909: 16,989.794 K) pipadá roní obnos pes 600.000 K (vr, 1907:

615.839 K). Na doasné poklesnutí píjm celkových pebytk v íši

dobe poukázal A. Cerman (Ochrana mládeže, I. seš. 1—2, str. 50).

Vinu sluší hledat v ukládání v papírech.

3 Zemským zákonem z 29. X. 1902.
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poskytovanými ze zemského fondu existujícím nebo

vznikajícím ocliranným institucím vzbuzen vtší zájem

okres pro péi o dti ochrany potebné. Také ada obcí

v Cechách zaíná jevit více smyslu nežli díve pro tak

dležitou otázku národní. S potšením lze pozorovat

v posledních letech vzrst sirotinc a píbuzných ústav

okresních a obecních.^

innost, jež se poutá k instituci zemského sirotího

fondu, je jist blahodárná. Jeho piinním dostává se

nyní ošetení a výchovy 5242 dítkám potebným (nákla-

dem 635.953 K ron). Z nich je 4353 dtí sveno péi

pstoun a 889 dtí péi rzných ústav. Podrobnjší

roztídní ústavní je toto: V 89 ústavech (siratincích,

útulcích, ochranovnách a výchovnách) je z fondu opa-

teno 730 dtí nákladem 161.866 K ron. Ve 20 soukro-

mých ústavech odborných (pro dti slabomyslné, slepé,

epileptické, duševn abnormální a choré) se peuje ná-

kladem fondu o 159 dtí (73-094 K). Jak již shora (pi péi

tlesné) pipomenuto, pispívá fond podporou asi 86.000

korun ron na léení a výchovu dtí skrofulosních

v uvedených ústavech v Luži a Zamberce. Fond podpo-

ruje také chudé osielé žáky zízením stipendií k ná-

vštv odborných škol (emeslnických, prmyslových,

rolnických, obchodních) v obnosu 22.072 K.

Jakkoli sluší uznat dobré dílo vykonávané touto zna-

menitou institucí, pece pro nedostatek prostedk mže
její pée obsáhnout jen malý zlomek z celého kontin-

gentu dítek ochrany potebných. Je dlužno také starat

1 Dle soutu Englišova v echách bylo r. 1907 83 sirotincfi

(eských a nmeckých) a sice 8 okresních, 38 obecních, 13 spolkových,

24 jinak soukromých. Srovn. Zprávy zemské statist., sv. XIII. 1908,

str. LXXIV. Od té doby se poet jejich zase rozmnožil.
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se O zabezpeení jeho dchad obnovením zákona z 1910,

ale tak, aby pikázání bylo trvalé, pokud by nebyla

velkolepjším, jednotnjším zpsobem vybudována cel-

ková ochrana mládeže.

Pée sirotí má adu svých problém, a to nejen

sociálních a hospodáských. Pi této péi bží (jako

u všech dtí ochrany potebných) pedevším o klassi-

fikaci sirotk. Mohou býti sirotci rtiravn velmi hodní a

zase zpustlí. Tlesn zdraví a zase chorobní. V soustavné

péi o n bylo by tedy nejprve vždy vyšetiti jejich t-

lesný, duševní a mravní stav a utíditi. Schéma by bylo:

sirotci zdraví a nemocní; duševn normální a nenor-

mální; mravn dobe založení, mravn ohrožení, mravn
zpustlí. Podle toho by bylo zaídit péi: svit je oše-

tení lékaskému nebo výchovnému, dle poteby v spe-

ciálních ústavech.

Jiný problém je otázka výchovy v rodin (u p-
stoun) nebo v rodinných koloniích nebo v koUektivním

ústav. Všechny tyto ti zpso'by mají své pednosti, ale

i své vady. Sami správcové kollektivních ústav (vel-

kých sirotinc) ukazují na to, že v nich nelze docílit pra-

vého ducha rodinného, styk se zevnjším svtem zne-

snadnn, není možno dost pihlížet k individualit a p.

Na druhé stran v5'chova u pstoun má také leckteré

stinné stránky, jsou-li pstouni k svému úkolu málo zp-
sobilí. Otázka pstoun je vážná otázka národní. Ro-

dinné kolonie stojí uprosted mezi obma typy. Pro n
je zaujata ada odborník.

Aktuální problém v Cechách je vybudování s i-

rotích rad k úelným institucím jednak poradným,

jednak ochranným.
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Avšak nejen sirotek je dít opuštné. Velmi opuštný

tvor ve spolenosti je také

dít nemanželské. Otázka nemanželských dtí

je vbec jeden z nejdiiležitjších problém sociálních.

Jestliže Shakespeare mluví o levobokovi jako o dítti

zplozeném z vášn a síly, a tudíž silném a chytrém, jež

pedí dít legitimní — tedy je to básnicky dovolená li-

cence, ale ve skutenosti mohou to být jen ojedinlé

pípady. Zpravidla skutenost mluvívá jinak.

Dít nemanželské je dít — bez otce, bez živitele.

Aspo asto. Jen pl rodiny mu náleží, a mnohdy ani ne

ta polovina.

Dít nemanželské se ped zákonem a spoleností po-

kládá za mén oprávnné a mén cenné. V Rakousku,

podobn jako v ad jiných stát, nemá na p. stejného

práva ddického jako dít manželské. Ani když pi smrti

otcov není žádného ddice a na živu jest jen neman-

želské dít, nemže ddit; ddí — stát.

Církevní názor hledí na dít nemanželské jako na

zplozené z híchu. Obecný názor spolenosti stíhá

matku hanbou a potupou a dítti vpaluje na elo Kainovo

znamení. Ostatn i ve spolenosti dosti intelligentní bývá

názor neuvdomlý, nesociální a pokrytecký. Celou bru-

talitu lidskou nám ukazuje scéna v Qoethov Faustu:

Markétka kleí v chrám u vdomí svého stavu v hlu-

boké sklíenosti, a nelítostná slova knzova se jí zarý-

vají do bolavé duše a rozdrásávají zmuené srdce až

k šílenství. Pedstavme si, že spolupsobí mnohdy ztráta

živobytí u matky. Lze se potom divit, jestliže si matka

zoufá a utrácí sama sebe nebo konen v zoufalé otup-

losti pohodí nebo dokonce zhasí násiln svtlo nového

života, jenž z ní vzešel?



DÍT NEMANŽELSKÉ. 125

Ano, mezi zavraždnými dtmi je práv veliké pro-

cento nemanželských dítek. Ješt vtší poet je jich

mezi dtmi surov týranými — je to práv dít nejneví-

tanjší a pítž nejnenávidnjší.

Dít nemanželské, i když jinak jeho osud je normální,

pece asto je pedureno pro život chudobný: vtšina

nemanželských dtí rodí se ve vrstvách chudých a mén
uvdomlých.

Dít nemanželské presentuje se v celku i jako dít

fysicky mén zdatné, organicky slabji založené, ne-

zídka ddin zatížené.^

Proto také jeho celková limrtnost je veliká: 327%
proti 19% úmrtnosti dtí manželských. I poet mrtv
narozených je vtší.^

Dít nemanželské konen po stránce mravní bojuje

s tžším osudem, ásten na základ slabších ddiných
hodnot morálních, více však vinou neblahého okolí,

v nmž se asto ocitá bez vlastní viny. Proto nepekva-

puje, jestliže mezi mládeží mravn ohroženou se setká-

váme velmi asto s dtmi nemanželskými. Mezi uvede-

nými shora 2838 chovankami pruských ústav pro

ochrannou výchovu v r. 1901 bylo pes pl tisíce (534)

dívek nemanželských. Z celkového potu chovanc

(hoch i dívek) v r. 1901 bylo 6445 = 827% manžel-

ských, 1342 = 17*3% nemanželských. Ponvadž v oby-

1 S e 1 1 e r na p. ukazuje, že váha nemanželských novorozenc

je v prmru menší nežli manželských, a že ani pi náležitém kojení

nedohoní prmrnou váhu manželských. (Zentralblatt f. allg. Qesund-

heitspflege, 1907, ses. 7—8. „Ist der uneheliche Sáugling korperlich

minderwertiger als der eheliche?")

2 O úmrtnosti eských nalezenc srovn. studii dv. rady Dra Jana

Dvoáka: Boj proti úmrtnosti kojenc vbec a dtí nemanželských

a nalezenc zvlášt. Praha. 1906.
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vatelstvu v celkovém potu všech dtí jsou dti neman-

želské zastoupeny nco pes 10%, je poet nemanžel-

ských dtí ohrožených daleko vtší než jejich úast v po-

pulaci dtské.

S tmi pomry je v pímé souvislosti, že nemanželské

dít astji figuruje v prostituci a že vlivem pomr a-
stji propadá zloinu: 20%, tedy celá ptina nemanžel-

ských dtí. Kriminalita nemanželských dtí je víc než

o tetinu vyšší než dítek manželských. V Rakousku 1896

až 1905 mezi propuštnými trestanci bylo osob manžel-

ských 42.367, nemanželských 7229. Podle zastoupení

v obyvatelstvu mlo by pipadnout na osoby neman-

želské jen asi 4400. Tato vysoká úast v zloinu souvisí

ta'ké s hospodáskými pomry: nejvíce necviených dl-

ník je z nemanželských dtí, protože se nemohli po-

ádn nauit emeslu nebo výrobnímu odboru. A necvi-

eni dlníci vykazují zase vtší kriminalitu nežli cviení.

To vše padá na váhu pi znaném potu dtí neman-

želských. Cechy jsou mezi zemmi, které vykazují po-

mrn dost nízkou íslici porod illegitimních. A pece
na p. v r. 1905 mezi 194.896 živ narozenými dtmi bylo

23.036 novorozenc nemanželských, t. j. \\-A6%}

Je tedy patrno, jak všechen osud nemanželského

dítte volá po sociální ochran. Spolenost novodobá

záhy zaala pociovat tíhu problému nemanželskosti a

hledla mu elit — zpsobem ponkud mechanickým —
zaízením nalezinc. Ovšem nalezince staršího typu, ze-

jména románského, byly ústavy nehygienicky zízené,

1 Dle Zpráv o pomrech a zaízeních zdravotních v království

eském, vyd. dr. Pelcem, 1907, str. 16 nn. Podle Zpráv zemské statist.

úadu, sv. XIII., 1908 str. CV. je poet o nco menší: na 10.000 po-

rod pipadá 1099 illegitimních, tedy 10"99''/o-
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V nichž Úmrtnost nalezenc byla píšerná. Jejich úelem
bylo tajným zpsobem rehabilitovat est »padlé ženy«.

Otec byl rovnž zatajován, a vlastní otec nemanželského

dítte byl konec konc — nco vedlejšího.

Moderní nalezinectví se zreformovalo. Jeho úelem
je ochránit matku, ale také zabezpeit osud dítte aspo
po uritou dobu, pokud se mu nedostane pijetí u vlastní

matky, u rodi matiných, u píbuzných nebo lidumil.

Dalším úkolem je dát dítti — otce, t. j. 'pipoutat otce

k plnní povinností vi svému dítti. Proto se v nale-

zincích zizují právní oddlení. Moderní nalezince si sta-

vjí za úkol poskytnout dítti nalezenci jako rovnocen-

nému spolulenu ostatních novorozenc vbec náležitou

ochranu fysickou, právní, sociální a mravní ve smyslu

pirozených jeho práv iidských.

Ovšem tyto úkoly nedaí se stejn. I zreformované

nalezinectví má své vady. Pes všechny reformy trvá

na p. závada s institucí onou nepímo spojená, že totiž

dít, pedané v péi cizích pstoun, se odcizí vlastní

matce. Když pak po uplynutí zákonité lhty se dít vrátí

vlastní matce, bývá toto dít asto matce na velikou ob-

tíž a zakouší mnohá píkoí. Proto jsou nyní pokusy

o to, jak pipoutat více i matku k dítti, jak jí pime-
nými podporami umožnit péi o své dít, a jak zejména

umožnit matce manželství s otcem dítte nemanželského.

eský zemský nalezinec, spojený se zemskou porod-

nicí, neúnavnou péí nynjšího editele dvorního rady dra

Jana Dvoáka z ústavu typu josefínského se všemi va-

dami toho typu byl peorganisován v moderní ústav, jenž

v duchu doby se neustále zdokonaluje a hledí úinn
pispt k ochran jak matky tak dítka nemanželského.

Z jeho snah dlužno vytknout zvi. úsilí o zbudování práv-
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ního oddlení v nalezinci. Bylo by si pát, aby také jeho

snahy o zvelebení pée o nemanželské dít v rukou

vlastních matek došly úspchu/

Avšak i kdyby nalezinectví bylo vybudováno sebe

dokonaleji, pece by tak bylo postaráno jen o zlomek

celkového kontingentu potomstva nemanželského. Nale-

zince peují jen asi o 9—10% nemanželských dtí (v Ce-

chách 10%). Ostatních 90% zstává mimo tuto veejnou

péi.

Nkterým nedostatkm pak, jež jsou s institucí nale-

zinectví všude spojeny, nebude lze asi nikdy docela elit,

pokud nebude soustavn a organicky vybudována jed-

notná pée o mládež ochrany potebnou vbec. V té péi

by ochrana nalezenc byla jen jedním lánkem. Je patrno,

že sám dnešní ád spoleenský nutí k socialisaci.

Pokud dnešní spoleenský a mravní ád spolu pi-

náší jev nemanželskosti, jest povinností spolenosti a je-

jich orgán (státních, zemských), aby se vykonávala

pée o nemanželské dítky, a to nejen po dobu pée nale-

zinecké, ale i po dobu dalšího dtství a odrstání, až

k jejich minimálnímu aspo hmotnému zaopatení. Je na-

prosto nutno, aby právní postavení dítte nemanželského

bylo uvedeno na roven s postavením manželského dítka,

zejména pokud se týká práva ddického. Dnes na p.

v Dánsku, ale i v Rusku je právo ddické nemanželským

dtem zabezpeeno.

I nemanželské dít potebuje uznání svého lidství.

A proto je nutno, aby vymizel starý ponižující a poko-

ující názor na nemanželské dít i na jeho matku.

1 z ady pubiikací Dvoákových zde zatím upozoruji na

monografii: Nemanželské dít v péi vlastní matky. 1910.
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Sebe lepší ochranou dtí nemanželských není ješt

problém nemanželskosti rozluštn. Je to hluboký pro-

blém sociální i mravní, otázka pozdvižení hospodá-

ského i kulturního stavu obyvatelstva, umožnní hojnj-

ších a asnjších satk, je to otázka o zodpovdnosti

plození vbec.

Je potšitelný úkaz, že pes všechny pekážky, jaké

se pro neblahé hospodáské a sociální pomry stavjí

v cestu manželskému spojenství lidí, pece nemanžel-

ských porod znenáhla sice, ale stále ubývá — lidstvo se

uvdomuje.

Nuže, o kterou opuštnou duši dtskou je njak po-

staráno péí sirotí nebo nalezineckou, tu je poskytnuta

aspo ást ochrany a aspo pro uritý as.

Ale co s ostatními malými tvory, na nž se této pée
nedostane?

Pes všechny pokroky dosud piházejí se truchlivé

jevy.

Ješt dnes se mže stát, že opuštné dít se od obce

posílá dm od domu, aby se nasytilo a ohálo. A pro tu

oficiální žebrotu máme aspo krásné slovo: »s t í d a«.

Na 800 dtí v Cechách se ron takto protlouká.

Anebo se dít na obec odkázané vylicituje tomu, kdo

se spokojí s nejmenším ošetovným. I zde špatná vc se

kryje ueným jménem: minu en do licitace.^

1 úední dokument o takové obecní licitací v Bílém Újezd za-

znamenaly Právnické Rozhledy 1907, . 8, O osudech obecního dítte

množství dokumentárních pípad v referáte Lydie v. Wolfringové na

I. rakouském kongrese pro ochranu mládeže (Schriften des I. oesterr.

Kinderschutzkongresses 1, 1907, str. 156 nn., doklady ze Slezska v re-

feráte o Slezsku, str. 437, o echách str. 379).

eská Politika. V. jq
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Ubohé obecní dít! V Anglii s názvem »state-

child« (státní dít) je spojeno jisté oistné sociální sebe-

vdomí národa. Ale u nás »obecní dít«? Je faktum, že

o mnohé obecní dít v Rakousku se obec nesmírn špatn

stará a je smutno pozorovat, že u mnoha lidí se pi slov

»obecní dít« vynoí pedstava opuštného, žebravého a

potulného malého chudáka.

To nejsou všechny formy opuštnosti.

A nyní otázku: jak brzo se z dítte, které je jakkoli

opuštno, nestane dít mravn ohrožené, pustnoucí a

zpustlé? Nezakroí-li sociální pée, co se stane z dítte?

Je další faktum, že pro nedostatek sociální pée tisíce

dtí (i nadaných a dobe založených) se ocitá na šikmé

ploše a znenáhla propadá zkáze.

Tolik je píin zpustlosti a všecky souvisí

s úmyslnou nebo neúmyslnou, zavinnou nebo nezavi-

nnou opuštností. Spolenost se s opovržením dívá na

zpustlé dít a nepováží. jak za uritých pomr lze

snadno zpustnout.

Velmi snadné zpustnutí je v dnešním sociálním a ho-

spodáském ád, v nmž pes vzrstající bohatství je

posud tolik chudoby. Jsou sice bohatí zpustlíci také, také

bohatství má své híchy a zloiny, ale pustnutí je kletba

chudších tíd. Sám dnešní prmyslový ád psobí roz-

kladn na rodinu proletáskou. Mnohý by tak rád dobe
vychoval své dti. Ale jak pak mže, když ho nouze žene

do továrny, uchvacuije s sebou i matku, a není institucí,

jež by pejímaly jejich úkol, a tak dti jsou odkázány na

milosrdnou sousedku nebo jsou penechávány, jak se íká,

pánubohu, ocitají se na ulici, mnohdy se do-stanou do spo-

lenosti lenoch, zevloun, mravn zpustlých individuí,

hrají o peníze, kouí, pijí koalku, házejí kamením po
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chodcích, mluví úžasné vci ... To je skutená scéna

z hornického místa severoeského.

Kdo zde mže dávat vinu rodim?
Pedstavme si k tomu bytové pomry nižšího prole-

tariátu, na nž slova: Raum ist in der kleinsten Hiitte —
jsou zžíravou ironií. Tam, kde se musí v malé svtnice

na noc tísnit 8—10 lidí, kde se pijímají noclehái, kde po-

spolu spí dosplí i nedosplí bez rozdílu pohlaví, a zá-

rove mládež mužská i ženská pospolu ... jak mžeme
žádat, aby se odtud rodila mravní zdatnost? Malý Josef

F. z jedné pedmstské školy pražské vypovídá: »Máme
byt o jedné místnosti, s jedním oknem. Spí nás tam jede-

náct: tatínek s maminkou, nás pt dtí a dva páni se

svými ženami, co jsou u nás na byt. Spíme na zemi.

Máme jednu postel.
«^

Ale dlnictvo, zejména cviené a organisované, je

bohudík pece v celku již tídou vzestupnou, kde hmotný

i mravní pokrok se pízniv obráží také ve výchov dí-

tek. Jsou však celé vrstvy sociáln daleko ubožejších.

Jsou vrstvy, kde spolu uvdomlost a mravní úrove je

velmi nízká. Jsou ady lidí zcela opuštných, zavrže-

ných, potulných, neestných.

A odtud vycházejí asto dti nejubožejší z ubohých.

Jsou rodie, kteí dti týrají tak, že tyto z domova

utíkají a se potulují.

Jsou rodie, již dti navádjí a pidržují k žebrot,

uí dti být professionálními ž&bráky.

Jsou rodie, kteí piuují dti krádeži.

Jsou rodie, kteí zvykají dti nemravnosti a své

1 Zaznamenáno v brožue Jana Zemana, Školy pedmstské

pod vlivy sociálního prostedí. V Praze 1910, str. 5.

10*
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dcerky uvádjí pímo v prostituci. Jsou dti, jichž bývá

pohlavn zneužíváno rodii.

Jsou dti, jež jsou pronajímány k noní služb ve

výepu.

Jsou dti, které spolu bydlí s cizími prostitutkami,

s tuláky, pobudy.

Jsou dti, jež byly nalezeny, any penocovaly v mst-
ské stoce.

Jsou dti, které žijí v brlozích za msty.
Jsou dti, jež byly nalezeny u lupiské bandy jako

najatí hlídai.^

Jsou dti, které jsou již svým ddictvím fysi-

ckým mravn zatíženy (moral insanity) a žijí k tomu

v okolí záhubném.

Jsou dti, jež vlastní rodiové zúmysla opustí.

Jsou dti, jejichž matka se potuluje a otec na p. jest

v donucovací pracovn.^

Jestliže se spolenost neujme tchto opuštných, co

z nich bude?

A spolenost se dostaten neujímá. A tak z nedo-

statku sociální pée mravn hyne a propadá zkáze tisíce

dtí píjvodn dobe nadaných a založených. I sama ne-

tenost úad bývá spoluinitelem na osudu opuštných.

Železný dsledek všeho: spolenost sama je spolu-

vinna, že vyrstají ety mládeže pustnoucí a zpustlé od

prvých stup mravní ohroženosti až k nejtžším for-

mám: prostituci a zloinu.

Ano, existuje dtská prostituce. V seznamech

paížských prostituováných, jak je na základ úedních

^ Pro vše to i pro ady jiných pípad mám doklady.

8 Mnoho trpí mravn í dti lidí koovn žijících, komediant,

akrobat, kramá, brusi a j. osob s místa na místo se sthujících.
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listin podává Parent-Duchatelet, figurují dvátka od

14. roku dol až do 10. Referent Figara (podle zprávy

Diihrenovy^) vídal v Londýn v letech devadesátých

veer kolem plnoci procházet se kolem 500 dívek ve

vku mezi 12—15 lety mezi cirkem Piccadilly a Wa-
terloo-Place, tedy na prostranství ne delším nežli 300

metr. Nic lepšího nepodávají ziprávy z rzných magda-

lenských dom a asyl v .Nmecku, které jsou nuceny

poskytovat ochrany i dtem I41etým a mladším. A podle

výkaz z nmeckých ústav pro ochrannou výchovu

mezi chovankami školou povinnými r. 1902 bylo 121 ped
tím, než byly pijaty, oddáno nemravnosti, nkolik mezi

nimi stiženo již získanou píjicí; z chovanek, které již

školu vychodily (nco pes tisíc potem), vedlo 657

(=65%) život nevázaný, 84 z nich bylo syfilitických,

76 potrestáno již pro emeslnou tajnou prostituci a pro

pestupky proti policejním pedpism.

Malá zpráva, velký dokument doby: »Jací politování

hodní tvorové k nám pišli !« píše editelství asylu pro

nedosplé padlé v Kaiserwerthu. »Nemanželské dítky,

jež samy nepoznaly svého otce, ásten ve vzení nebo

ješt na horších místech zrozené, dcery, které od vlast-

ního otce nebo matky v útlém vku byly za mrzký
peníz prodány, dti 10-, 12-, 13-, 141eté, jež dílem sou-

stavn byly navádny k nemravnosti, dti z rodin,

v nichž všeliký pein a zloin je domovem, dti, jež pod

klatbou alkoholu pišly na svt a nikdy nedýchaly i-

stého vzduchu života . . .«

1 E. Duhren, Das Qeschlechtsleben in England 1901, díl I.,

str. 357. Duhren referuje i o veejných místnostech s dtmi v rzných

mstech za dívjších dob.
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Ba i na samém dn kulturního bahna setkáváme se

zase s dtmi: jsou to mladiství zloinci.

Dtský zloin, dv slova, dva ohromné balvany

na svdomí spolenosti. A kriminologové si dokonce st-

žují, že v mnohých zemích dtské zloinnosti pibývá.

Také v Rakousku, jakkoli kriminalita mladistvých není

zde nejvyšší.

V Cislajtanii pipadlo odsoiizených pro zloin

v období ve vku 10--14 let ve vku 14—16 let

1876—1885 450 633

1886—1895 684 756

1896—1900 941 782

1901— 1905 1096 1155

12-9 20
12-7 2-6

17-8 3-7

Na 10.000 obyvatel v míst pítomných pipadlo pr-
mrn pro zloin (nebo pestupek dle § 269.) odsou-

zených

v období ve vku 10— 14 let ve vku 14— 16 let

1876—1885 2-6 (muž. a žen.) 12-2 (m.) 2-7 (ž.)

1886-1895 3-5

1896—1900 4-4

1901— 1905 4-9

Od 1890— 1901 VÍC jak ptina odsouzených zloinc
v Rakousku ibyla z mládeže mezi 11—20 lety.

Jakkoli se mládež dopouští rozmanitých druh pe-

in, pece hlavní její delikty jsou krádež a skutky násil-

nosti. Krádež zvlášt v nejmladších kategoriích vko-
vých. Od osmého do trnáctého roku dít zloinné je

skoro vždy zlodjem, íká Chamberlain. Od trnáctého

do konce nezletilosti krádež ješt pevládá, ale skutky

násilnosti se již objevují astji nežli díve.

V Rakousku (Cislajtanii) na 10.000 obyvatel v míst

pítomných pipadá (ve stejných kategoriích vkových)

ve vku 14—20 let mužských mladistvých odsouzených
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pro veejné násilí 1*8

pro tžké ublížení na tle 5*1

pro delikty proti mravopoestnosti 2*9

pro krádež 21*2

pro podvod 2*0

V drobných pestupcích, v petite criminalité, je úa-

stenství mládeže hojnjší.

Tedy zloin již leckdy v nejútlejším vku 10 let!

A pece není »dít k zatracení zrozeno«, jak hlásal

sv. Augustin.

Avšak kdybycho^m ani na druhé stran nepijímali

uení Bernardina de Saint-Pierre nebo Dostojevského

o vrozené dtské nevinnosti a istot, musíme pece pi-

pustit, že dtská bytost je tabula rasa, zhotovená sice

z rzných kvalit ddiných, ale pece nepopsaná deska,

do níž spolenost vryje zloin. A že tyto ddiné kvality

jsou zídka kdy takového rázu, aby samy sebou ped-

urovaly zloinnost. A že tudíž ve vtšin pípad,

jestliže se vasn zasáhne, lze zachránit lidskou duši.

Ceká tu obrovské dílo osvobození.

Ochranná politika vi mládeži mravn
ohrožené a hynoucí.

Jakým zpsobem ipodat ruku tonoucím? A jak za-

mezit mravní ohroženost mládeže?

Má-li být opravdu zjednána náprava, nezbývá nežli

jít na koen samé vci: v zárodcích pedcházet zlu.

Politika profylaxe je jediná zpsobilá dodlat

se trvalých úspch.
V tom smyslu je nutno zcela konkrétními prakti-

ckými reformami
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1. odstraovat všechny' sociální škodli-
viny, jež ohrožují spolenost fysicky, hospodásky a

(a pímo nebo nepímo) mravn. To prakticky znamená

provádt boj jednak proti degeneraci, jednak proti bíd.

Všechny opravdové reformy, jež pomáhají vyrovnávat

hluboké propasti mezi šíleným bohatstvím a drtící nouzí,

všecky reformy, jež hledí zjednat spravedlivjší roz-

tídní národního dchodu, mají také diJsledky mravní a

obrážejí se pízniv ve vývoji dtského charakteru.

2. posilovat positivn všechny obrod-
né proudy a ideální snahy v národ. Všech-

ny takové proudy jsou zpsobilé bránit poklesání a po-

vznášet mravnost národa. Není tak zhola bez podstaty,

jestliže svého asu eský kriminolog. professor Zucker,

píznivjší stav kriminality v Rakousku a zejména

v Cechách naproti nkterým jiným státm piítal á-
sten též

povznášející idei národnostní. Zajisté

zdravé hnutí národní, založené na humanismu, má v sob
obrodný a zmravííující moment. Chápat národnost jako

pívlastek, jímž se má zušlechtit lidství, cítit se zodpo-

vdným lenem národního celku, jemuž jsem povinen

v zájmu svém i všech ostatních prospívat — toto vdomí
je ukázující a posilující. Šovinism ovšem mže vést

k brutálnosti a zloinu.

Vtší význam však pro otázku mravní ochrany mlá-

deže má

sociální hnutí, ponvadž je to obrodné hnutí

pro veliké massy lidí odsouzených své doby v porobu

hmotnou i mravní. Socialism a sociální hnutí ve své pod-

stat znamená povznést sociáln i mravn ohromné legie
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malých lidí. To znamená dát nejen hmotnou oporu, ale

i mravní páte. Vytvoit pomínky ušlechtilejšího života.

Proto v organisovaném dlnictvu je mén zloinnosti

i mén sebevražednosti nežli v neorganisovaném a ne-

cvieném. Proto dnes organisovaná prmyslová dlnice

nepropadá tak zhusta prostituci jako díve.

V tom všem je síla i pro dít: z rodiny dlnické, uv-
domlé tídn i duchovn a zárove postavené hmotn
trochu lépe, zídka vyjde jednotlivec zpustlý a zloinný.

Stejn dležitý úkol by mlo duchovní a sociální po-

vznášení drobné a nejdrobnjší buržoasie, drobných

vrstev živnostenských a výrobních. V tchto vrstvách,

to již bylo shora uvedeno, nejvíce je rozšíeno týrání

dtí.

Bude se zdát na prvý pohled zvláštní, ale pi zevrub-

njší úvaze bude uznáno, že také

hnutí ženské má v sob ochrannou moc proti

poklesání mládeže. Uinit ženu plnoprávným lovkem,
pozdvihnout celou její osobnost, povznést tak celou polo-

vinu národa — to je jist sílící proud. Úcta k žen jako

stejnoprávné lidské jednotce, není v tom nco ochran-

ného? Nepsobí to dobe na dospívající mužskou mlá-

dež? A pak považme, že dnes ješt to, emu íkáme vý-

chova rodinná, spoívá pevahou v ruce ženin. A ko-

nen: samo hnutí pro ochranu mládeže se neobejde bez

osvícené a sociáln pracující ženy: ženy v Americe,

v Anglii a jiných státech jsou asto hlavou i srdcem

veejné pée o mládež. Reklamuje se nyní také u nás

v Cechách spoluinnost ženy v poruenství a p.

Mezi proudy, jež mají elit degeneraci a spolu po-

máhat v ohrožování fysickém i mravním, z nejvýzna-

njších je jist
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hnutí abstinentní. A toto úsilí pímo i ne-

pímo odstrauje ást zloinnosti alkoholní. Ale je zp-
sobilé dávat národu positivní hodnoty, ponvadž absti-

nence není pouze zdržení se alkoholního žití z píin
hygienických, nýbrž je to zárove pokus o jiný život.

Alkoholism dosplých svými neblahými následky zasa-

huje hluboce do osudu dtského: je spoluviníkem vraždy

dtí a týrání dtského, dohání k sebevražd mladé duše,

pispívá k bíd rodiny a skrze tuto bídu k sesurovní

a k nedostatku výchovy dtské, je spoluviníkem opušt-

nosti a zpustlosti mládeže. Abstinentní život dosplých

by ochránil množství nedosplých od mravní. zkázy a

zloinu. Abstinentní život mládeže samé zušlechtil,

zkrásnil a zhodnotil by mládí samo.

Jako tyto proudy, tak i jiná podobná hnutí mají pro

osudy mládeže velikou dležitost.

A tak vše, co odstrauje povru a tmu, co staví ná-

rodu na oi svtlé ideály, co chce nový lepší život, pro-

mítá se mravn nejen na pokolení dosplých, ale i do

svta mládeže, staví hráze proti mravnímu ohrožování

mládeže— zpustlost mládeže je ást celkového zpustnutí

národa. Jestliže se konkrétní prací hledí dosahovat úel
takových hnutí, není praktitjší politiky nad tuto poli-

tiku ideál.

3, Jedním z nejlepších prostedk jest

vytváet rodinu — making of the home,
jak íká Anglian, To znamená pracovat proti rozkladu

rodiny a pro její zpsobilost k výchov. Pracovat k tomu,

aby mohla být zakládána rodina.

Toužíme na ta, že dnešní ád hospodáský trhá ro-

dinu proletáskou. Je to pravda. Tovární práce odala

m^noho žen domácímu krbu. dti zstávají bez dohledu



VYTVÁENÍ DOMOVA. 139

a výchovy. K tomu neutšené pomry hmotné v mnoha

rodinách dovršují dílo.

Ale ostatn celá sociální a duchovní revoluce, která

odstranila t. zv. širší rodinu, má vliv i na vývoj indi-

viduální rodiny novodobé a zasahuje do ní nejednou ru-

šiv. Pohleme na p. na rodinu aristokratickou. Jaká

tam asto soudružnost? Otec usídlen v jednom kídle,

matka v druhém kídle zámku, dti v tetím se svými

vychovateli. A v zámožných rodinách buržoasních?

asto je opiení po aristokracii. Výchova se sví cizím.

Dti jsou hosty svých rodi. Mnohá vznešená dáma ne-

chce mít vbec rodiny. Špatn chápaná emancipace se

rovnž štítí rodiny.

A v rodinách samých není asto dost uvdomlosti a

zpsobilosti k výchov. Není jednoty. Je dvojí zákoník

pro dti, jiný mužv, jiný ženin.

A nejhlavnjší bolest: rodina, v níž i muž i žena i dti

existují, pece asto bývá bez otce. T. j. otec asto není

tím initelem, jakým by ml býti: vše tém spoívá

jenom na matce. Pravda, matka má vznešený úkol v ro-

din. Bylo o nm tolik pkného napsáno, jak matka je

stedem rodiny, jak je strážným duchem jejím, jak je

hlavním initelem výchovným. Konstruuje se i zvláštní

psychologie mateského citu. Ovšem i úkol mateský

v rodin nesmí býti pojímán nekriticky: splování toho

úkolu závisí nejenom na vnjších okolnostech, ale i na

osobních kvalitách a schopnostech matiných.

Než na druhé stran otec asto je jenom fysicky

otcem. Dnešní hospodáské pomry sice ve vtšin pí-

pad zabírají tolik práce a asu mužova, že zbývá velmi

málo volné chvíle pro rodinu. Ale ani tyto volné chvíle
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nebývají vnovány rodin: mnohý otec vysedává v ho-

spod, zatím co by mohl s dtmi aspo hovoit.

Problém otcovství se hlásí v rozmanitých formách.

Dnes na p. hlavní bím nelegitimního potomstva utla-

uje matku. Otec naproti tomu vyvázne asto lehce a

dávno je nkde za horami, zatím co si matka zoufá.

Zola ve své Fécondité praví: Jediný prostedek, aby se

zmenšil poet dtí zanedbaných, jest znáti matky, po-

vzbuzovat je, podporovat je, poskytnout jim prostedky,

aby mohly být matkami. — Ale to nepostauje, co na-

vrhuje Zola. Jist nutno matky všemožn podporovat,

ale je zapotebí, aby nebyla jen matka matkou, nýbrž

také otec otcem. Není jen problém mateství, ale také

problém otcovství.

Aby mohl být vytváen domov, bylo by zapotebí,

aby hospodáské a sociální pomry byly tak upraveny,

aby bylo možno uzavírat svazky manželské, v nichž by

rodina nalezla hmotné i duchovní základy existence.

Vidno neustále, jak naléhavá je spoleenská nutnost po-

zdvižení a vyrovnávání národního dijchodu. Ale i re-

formy druhotné mly by dobrý úinek: na p. reforma

bytová. Slušný a útulný byt odvrátil by leckdy prole-

táe, aby neopouštl domácnost a neodcházel do ho-

stince.

Úprava sociálních pomr vdovství padá zde také

na váhu.

Zárove se hlásí stará otázka: zjednávat možnost

asných (ne pedasných) satk.
A konen: pokud existující zpsobilí rodiové jsou

výdlenou prací odtrháváni od rodiny, je sociálním

úkolem podporovat rodinu hojným zakládáním útulk.
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jeslí, mateských školek a jiných pimených instituci,

jež by po dobu nepítomnosti rodiii mly dítky v opa-

trování.

Slova Giddingsova: »Není žádného radikálního léku

proti degeneraci le v istém a zdravém život rodin-

ném, jenž by vzdlával vítané a neposkvrnné dítko

v jaré ctnosti sebekázn a v neodvratné vrnosti k po-

vinnosti* — mají do sebe mnoho pravdy a platí nejen pro

fysickou degeneraci, ale i pro mravní.

4. Kde rodiny není nebo kde je k výchov nezpso-

bilá, nebo kde dít žije vbec v prostedí pro mrav-

nost záhubném, nastává nejnaléhavjší úkol spolenosti:

vyprostit dít z ohrožujícího okolí,

všude tam, kde hrozí zpustnutí, zmocnit se (tebas proti

vli rodiny) ošetování a vychování dtí a jménem spo-

lenosti dát je vychovat a vzdlat v rodin jiné nebo

v píslušných sociálních institucích.

To je jeden z nejvtších úkol spolenosti, dílo zá-

rove ochranné i profylakní: ne trestat zpustlost, ne

vznit zloince, ale ochrannou výchovou ohroženého

mládí pedcházet mravnímu úpadku. Co se uiní proti

zpustlosti, je uinno proti zloinu.

Ochranná výchova mládeže ohrožené a pust-

noucí je z nejsvtjších povinností státních a národních.

Není to úkol snadný, ale je to úkol velmi vdný. Národ,

který to nejlíp pochopí a nejsoustavnji a nejenergitji

provede, zabezpeí ást své existence.

V ele národ sociáln vysplých a kulturn pokro-

ilých, kteí takto peují o svou mládež, stojí Anglie a po

ní Amerika,
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Anglie vytvoila celou soustavu institucí pro ochran-

nou výchovu. Jsou to:

1. Reformátory Schools (školy nápravné).

Vznikly 1854 z podntu lorda Palmerstona a ureny
byly k náprav mladistvých provinilci! a osob pod 16 let

(nejmladší mezi 10.— 11. rokem). Nejprve stanoveno, že

se chovanci pijímají po odbytém krátkém trestu, r. 1893

zrušena nutnost pedbžného trestu. Jsou to ústavy

z nejvtšího dílu soukromé, ale zaízené dle normativu

státního a pod státním dozorem. Chovanci jsou pijímáni

na dobu tí až pti let — nejdéle do 19 rokii — a dostává

se jim výchovy rozumové i mravní, odborného výcviku

v pracích zemdlských a ve zrunostech emeslnických.

Školy jsou výborn vedeny. Mají již svou dobrou tradici

výchovnou, kterou mladé osoby již pokleslé nebo ohro-

žené jsou vedeny k ádnému životu.

Takových vychovatelen jest nyní 50, a 5000 cho-

vanc jest v nich vždy pod laskavou péí vraceno lep-

šímu osudu.

2. Industrial Schools (založeny 1857) k vý-

chov a emeslnému výcviku dtí pod 14 let, jimž by

jinak hrozilo zpustnutí. Do tchto vychovatelen jsou na

nález úad odevzdávány dti žebravé, potulující se, dti

bez dozoru, bez prostedk životních, dti opuštné

(jichž otec na p. se octl ve vzení), dti, jež jsou nale-

zeny ve spolenosti osob nepoádných, nevstek a zlo-

inc.

Jest jich nyní 142, poet chovanc nad 25.000.

Roní náklad na n jest pes pl milion liber šter-

ling (nad 12 mil. korun), stát pispívá skoro 200.000 liber

šterling.
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3. Day Industrial Schools jsou jakýmsi do-

plkem pedešlých vychovatelen. Mládež jest v nich

podržována pouze ve dne, je vychovávána a cviena.

4. Truant Schools zízeny za tím úelem, aby

v nich byly podrženy dti ke kratšímu pobytu, aby do-

stály povinnostem školním.

Tak Anglie celou výchovnou soustavou hledí elit

pustnutí a zloinnosti mládeže. A úsilí toto jest odmo-
váno výsledkem nad oekávání zdárným. Množství mla-

dých duší, které by jinak propadly mravní zkáze, života

neinnému, protisociálnímu a nebezpenému, nachází

v nich záchranu a osvobození.

Je potšujícím úkazem, že v Anglii, kde kol 1850

stav zloinnosti mladistvých byl podobn neutšený, jako

byl v celé ostatní Evrop, od r. 1869 poet mladistvých

provinilc se zaínal menšit, takže r. 1891 klesl na mén
než tetinu bývalé zloinnosti a v nynjších dobách na

pouhou desítinu.

Hlavní zásluha o tento píznivý obrat náleží oné sou-

stav ochranné výchovy. A jakkoli nelze pezírat ani

ostatních spoluinitel, pece je nutno uznat, že toto

ochranné úsilí je hlavním spoluinitelem, že v Anglii

ubývá zloinnosti vbec.

Podle anglického vzoru vybudovala také Amerika

svou znamenitou soustavu ochranné výchovy.

Vychovávat, ne trestat — to je klí k úspchu angli-

ckého a amerického zízení. Reformation — pemna,
má být víc než výchova. Má být promna jednotlivce.

Pokus o osvobození od špatných sklon, pokus o fysi-

cké i mravní obrození, pokus o výchovu v ádného a

samostatného pracovníka a obana. Nové životní po-
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mry, v nichž se tím ocitá shasínající jiskra lidskosti, mají

vytváet nového lovka.
Na podporu ochranné výchov anglické a americké

jest dvojí zízení, týkající se mládeže provinilé.

1. Instituce soudních dvor promládež.
To je pedevším zízení americké. Starší praxe s mladi-

stvým provinilcem všude po svt nakládala podobn
jako s dosplým. Také na nho ekalo v uritých pípa-

dech vzení. Ostatn i v pítomných dobách se to dosud

leckdy stává. Ješt 1902—3 si stžují anglití vzeští
comissioners, že v provinciálních mstech se dostávají

do vzení provinilci mladší než 16 let, když nemohli za-

platit pokutu. V Nmecku pibil takové jednání dr. Curt

Ábel (Kinder in deutschen Qefángnissen 1908). Pro fran-

couzské pomry je charakterická ukázka, jak se asem
zachází s mladistvými, zvnna ve zvláštním ísle

Assiette au Beurre (. 348, r. 1907) vnovaném vzení La

Petite Roquette.

A pece nejen dít, ale ani mladistvá osoba pod 16 až

18 let nepatí do vzení, kde ve styku s dosplými zlo-

'inci se mže piuit jenom ješt vtší špatnosti, nýbrž

má se jí dostat pimené ochranné výchovy.

Princip moderní kriminalistiky musí být, aby mladi-

stvý provinilec nepišel do styku s vysplým professio-

nálem zloincem, aby nebyl stejn souzen jako on, aby

byl pi úedním šetení oddlen.

Bží tedy o to, aby pro mladistvé provinilce byly zí-

zeny zvláštní soudní dvory a zvláštní oddlené místnosti

nebo dokonce budovy, urené pro provinilou mládež,

nežli se rozhodne o dalším opatení.

Pokus o to uinn byl nejdíve v Americe v Massa-

chussetsu 1883, a postupn rozšíila se soustava soudních
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dvor pro mládež po Spojených státech severoameri-

ckých, pešla do Austrálie, a dochází znenáhla napodo-

bení i ve státech evropských.

Hlavní zásadou tohoto zízení jest ne zastrašovat,

nýbrž budit dvru u provinilého. Zvláštní soudce, k tomu

úkolu pimen vzdlaný, hledí vniknout do duše mla-

dého pokleslého tvora, získat tuto duši a uinit pim-
ené opatení pro její záchranu. Podle všech daných

okolností soudce rozhoduje samostatn a vynáší roz-

sudek, který se mu zdá pro blaho dítte nebo mladi-

stvého nejprospšnjší. Uruje, zdali se má odkázat do

veejné nebo soukromé vychovatelny, svit spolku nebo

jednotlivci.

Výsledek tohoto zízení se jeví v Americe velmi po-

tšitelným zpsobem.

2. Instituce zvaná P r o b a t i o n, t. j. soustavná

a organisovaná dohlídka nad mladistvými, kteí byli

pedbžn propuštni na svobodu. Není to instituce poli-

cejní, nýbrž sociální. Sbor osob dvry hodných, honoro-

vaných i dobrovolných pejímá na sebe úkol bdít nad po-

kleslou mladou duší. Ješt ped soudním jednáním vyše-

tují fakta na pípad se vztahující, usnadují tak soudci

poznání pípadu. Bdí nad dalším osudem propuštného

dítte, jsou mu radou i skutkem nápomocny a pracují

spolen s rodinou mladistvého, aby se utužil v dobrém

a spoádaném život. í^ídí se pesvdením, že má-li

lovk vést na svobod život poádný, musí se »nauit

žít jako poádný lovlí za podmínek svobody, tedy také

pi pokušeních a obtížích svobody. Tomu ho nenauí

žádné vzení, a proto potebuje pechodu, potebuje svo-

body pod dozorem.

«

eská Politika. V
jj^
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Sbor tchto osob se jmenuje probation Offi-

ce r s. Jsou mezi nimi i ženy a chválí se jejich úast.

Spojují prý soudcovskou vážnost s mateským chováním

k dítti.

Úspchy anglické a americké ochranné výchovy po-

vzbudily také ostatní kulturní státy k podobným opate-

ním. Ve Francii, v Belgii, ve Švýcarsku a jinde se v po-

sledních dobách vážn organisuje ochrana mládeže.

Ve Francii v posledních dobách je velmi ilé hnutí pro

ochranu miládeže. Veejná pée o ni (Tutelle de TAssi-

stance ipublique) starala se koncem bezna 1907 o 149.455

dtí potebných, opuštných a zpustlých (enfants assistés

et moralement abandonnés). Další reforma byla podnik-

nuta zákonem z 19. dubna 1908 o dtech týraných a

mravn ohrožených (loi sur la protection des enfants

maltraités et moralement abandonnés).

V Nmecku roku 1900 uinn rozhodný krok na dráze

ochranné výchovy. Dne 2. ervence 1900 vydán pruský

zákon o ochranné výchov nezletilých a zárove bylo

pikroeno k reorganisaci a k dopliíování existujících vy-

chovatelen, v nichž by mohli být mravn ohrožení nebo

zpustlí chovanci získáváni ádnému životu a výcvikem

v odborném zamstnání vzdláni v samostatné hospo-

dáské jednotky. Od r. 1901—1906 pikázáno této vý-

chov v celku 33.600 chovanc (22.119 hoch, 11.481

dvat). Mezi nimi bylo

školou dosud nepovinných 1.212

školou povinných 18.875

ze školy jíž propuštných 13.513

Posledního bezna 1906 z§talo v péi 30.659 dtí.
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K tomu bylo v péi ješt 6796 chovanc odsouzených

k nucené výchov na základ staršího zákona (z r. 1878),

takže Nmecká íše r. 1906 peovala o 37.455 mravn
ohrožených dtí a osob mladistvých. Jakkoli ústavy n-
mecké se dosud (aspo znaná ást) nemohou mit
s anglickými, pece i za krátkou dobu jejich trvání lze

konstatovat píznivé úinky: zloinnost mládeže zaíná

v Nmecku znenáhla klesat.

Všechny úspchy ochranné výchovy mly by na-

bádat také Rakousko, aby se s opravdovou vážností a

energií oddalo politice, jež má za úel ochránit mnoho

hynoucích hodnot národních.

Rakousko je v této píin i za Nmeckem hodn
opozdilé, nercili za Anglií, Amerikou a AustraHí.

Bylo sice podniknuto zdárné theoretické dílo: byl

konán (1907) ve Vídni významný a pouný sjezd pro

ochranu mládeže, jenž byl také z Cech obeslán.^ Spisy

sjezdové podávají mnoho cenného poznání o rozsahu a

píinách zpustlosti v jednotlivých korunních zemích.

Byla také snmovn poslanecké a panské podána

osnova íšského zákona o ochranné výchov v zasedání

r. 1908. I pes opravy panské snmovny má osnova ješt

nkteré vady, které bude nutno odstranit. Bylo by zá-

hodno, aby radji byla podána nová osnova íšského zá-

kona, ale zákona pouze rámcového platného pro celou

íši; tento rámcový zákon v každé zemi by byl vyplnn
uritým zemským záko-nem podle pomr zem. Bude

nutno také znova upravit pomr financování státního a

zemského. Avšak i vcná stránka (zásady a prostedky

1 Referovali mezi jinými dvorní rada MUDr. Jan Dvoák a pro-

fessor Aug. Miika.

11*
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ochranné výchovy) zasluhuje zdokonalení ve smyslu

požadavk moderní doby/

Zatím ovšem i tato osnova ve víru a zmatku rakou-

ské politiky zmizela s denního poádku. A po tech letech,

jež od té doby uplynula, není ani slechu, že by byla opt

dána na program parlamentu.

Ješt aspo že cestou administrativní upraveno nco
na prospch mládeže provinilé. Pod dojmem hnutí pro

soudní dvory mládeže vydalo ministerstvo Kleinovo

21. srpna 1908 naízení, kterým se trestní vci mladi-

stvých provinilc vyluují z pravidelného ízení trest-

ního, pikazují se zvláštnímu ízení uritého soudního se-

nátu nebo uritého jednoho soudce. Tam, kde pi soud

je více soudc poruenských, rozdlí se trestní záleži-

tosti mladistvých mezi n dle zásad, jaké platí pro pi-

dlování vcí poruenských. Naízení také pikazuje,

aby pro senáty a soudce nad mladistvými byly vykázány

k jednání zvláštní místnosti, nebo aspo jiné hodiny nežli

pro jednání s dosplými.

A tak jsou úady a spolenost v péi (nebo úkonech,

jimiž se má zahájiti úední jednání o tuto péi) o mládež

mravn ohroženou nebo zpustlou odkázány na starší

zákonodárství, dílem již nevyhovující požadavkm doby.^

Ale kdybychom nadobro již mli dokonalý zákon

o ochranné výchov, pece by za daných praktických

pomr nebyl píliš mnoho platný, ponvadž

1 Kritiku pedlohy vládní a mnohé cenné opravy její obsahuje

dobré zdání, jež vydala o ní eská zemská komise pro ochranu dítek

a péi o m.ládež (v Roence r. 1910).

2 Naízení je ve Vstníku minist. spravedl. 1908 . 13.

3 Seznam dosavadních zákon a naízení sloužících za podklad

pro zavedení ochranné výchovy lze nalézt ve spisu dra Huebra, Kinder-

schutz und Jugendfiirsorge in Oesterreich, 1911, str. 305 nn.



RAKOUSKÉ POLEPŠOVNY. 149

Rakousko trpí velikým nedostatkem vychovatelen a

ostatních institucí sloužících péi o mládež zanedbanou

a mravn ohroženou.

I kdyby zákon velmi prozírav a svdomit vypo-

ítával a nakazoval: v tch a tch pípadech budiž dít

nebo mladistvý jednotlivec vytržen ze zhoubného okolí

a dán do okolí píznivého, do ústavu, do vychovatelny,

do rodiny — nebude za nynjších daných pomr a snad

na dlouhou ješt adu let možno vtšinu takových ohro-

žených jedinc umístit, ponvadž není kam. Dosavadní

instituce veejné a soukromé v jednotlivých zemích lze

spoítat tém na prstech. A nad to není ani pimené
organisace a soustední existujících ústav.

Rakousko má nkolik veejných zemských polep-

šoven.

Ti jsou v Dolních Rakousích (v Korneuburce, Eggenburce

a ve Vídeském Novém Mst)
Dv ve Štýrsku (v Lankoví cích a Messersdorf)

Jedna v Krajin (v Lublani)

Jedna v Tyrolsku (ve Sv. Martin)

Jedna ve Slezsku (v Olbersdorf)

Dv na Morav (v Brn a v Novém Jiín, zde oddl. m. a ž.)

Ti v echách (v Kralíkách, prostor na 140 chovanc od

6— 14 let; v Opatovicích n. L., prostor pro 200 cho-

vanc od 14—18 let; v Kostomlatech pro dívky od

6—18 let, 23 chov.)

Ve všech tchto ústavech bylo r. 1905 dohromady 1.490 hoch
304 dvat

bhrnem 1.794 chovanc.

Polepšovny jsou ústavy staršího typu. Vznikly z ká-

raneckého oddlení donucovacích pracoven. Stní práv
tímto ddictvím. Trpí i tím, že se jim ukládá mnoho ne-

sourodých úkol: mají to být zárove a v jednom trest-
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nice pro zpustlou a zloinnou mládež i vychovatelny pro

dti mravn teprv ohrožené, školy pro duševn zane-

dbané, náhradn ústavy pro slabomyslné, pro tlesn de-

generované, a zárove ovšem školami pro emeslnický

výcvik. Není a nemijže v nich být náležitého odtídní

chovanc.

Je v nich zachován tlesný trest, starý policejní duch

na zevnjšek v nich jeví se pežitkem: mají uniformo-

vané dozorce a strážce se zbraní. Nechybí po pípad ani

místnost pro vzení. Ústavy jsou obehnány po vtšin
železným nebo zdným plotem a tím i na zevnjšek od-

loueny od svta. Nemají dostateného potu vycho-

vatel, nemají dost vzdlaných dozorc.^

Sluší uznat: m'nohá editelstva tchto ústav se vy-

nasnažují usilovn zmoci úkoly, jež jim pipadají, hledí

starou instituci vyplnit duchem moderním, zavádjí re-

formy a snaží se dosahovat nejlepších výchovných cíl.

Zejména možno takto s pochvalou se zmínit o vedení e-
ských ústav.

Ale pi tolika závažích zddných ze starších dob pro-

vádt dílo nápravy dokonalým zpsobem je nad lid-

ské síly.

Je nutno, aby nynjší polepšovny byly ze základu

pemnny, je zapotebí perodu v moderní osvícené vy-

chovatelny, kde pi náležitém utídní chovanc se koná

radostná práce vnitního obrození.

Vlastních vychovatelen pro mládež mravn

1 O stinných stránkách rakouských polepšoven byly proneseny

velmi otevené soudy na rakouském sjezde pro ochranu mládeže 1907,

které byly zárove pobídkou k leckterým reformním snahám.

Zajímavou kritiku viz také u Teiffena, Die Besitzenden und

die Besitzlosen in Oesterreich, 1906, str. 210 n.
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ohroženou a pustnoucí je v Rakousku žalostn málo. Ze-

jména veejných. Je njaký poet ústav soukromých,

ale to jsou po vtšin drobné ústavy pro velmi malý

poet chovanc.^ Hali na p, má podle seznamu

Huebrova pouze 1 veejný ústav (a to zemskou polep-

šovnu! zízenou teprv 1910) a ti ústavy soukromé.

Ani v Cechách se nemžeme chlubit dostateným

zaízením. Máme jedinou veejnou vychovatelnu, t. j.

Vychovatelnu král. hl. msta Prahy (v Libni, editel O.

Dobner), založenou již 1883, pro chlapce od 10 do 18 let,

v pkné, výstavné a vzdušné budov, obklíené dost

rozsáhlým parkem. Je zízena na 12 chovanc. Za pta-

dvacet let svého trvání mla v opatrování 381 cho-

vanc. Pijímají se hoši mravn pokleslí nebo zcela opu-

štní. U onch 381 chovanc dvodem pijetí bylo

a) tuláctví u 69

b) krádež 40

c) tuláctví i krádež 107

d) mravní zpustlost 79

e) mravní ohroženost 57

/) žháství 2

g) úplná opuštnost 21

Celkem . , . iiSÍ

Vychovatelna arcivévodkyn Alžbty, okresní ústav

pro okres vinohradský a žižkovský, vznikla 1884 pro

mravní a tlesnou záchranu dtí ve vku 6— 14 let, od

1886—1905 peoval ústav o 98 chovanc.

Konen jest Vychovatelna manžel Olivových v l^í-

anech, zízená m.anžely Aloisem a Louisou Olivovými a

1 Seznam veejných i soukromých ústav pro mládež zloinnou,

zpustlou, mravn ohroženou v jednotlivých korunních zemích je podán

v uvedeném spise zemského rady dra F. Huebra, Kinderschutz und

Jugendfiirsorge in Oesterreich, 1911, str. 341 a nn.
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mstem Prahou nákladem 400.000 K r. 1896. Ústav je za-

ízen pro 40 hoch a 80 dívek. Pijímají se dti pedevším

zpustlé, potom teprve pouze opuštné, a sice dti mladší

než 10 let, narozené z kesanských rodi, píslušné do

Cech (píslušníci pražští mají pednost).

V nejnovjší dob pibyla k tmto ústavm Chlapecká

výchovna eské zemské komise pro ochranu mládeže,

v níž r. 1911 bylo ošetováno a vychováváno 41 dtí, jež

potebují ochrany a výchovy bu pro rozumovou nebo

mravní zanedbanost. 2e se v mnoha pípadech druží také

slabost tlesná, rozumí se samo sebou. Mladistvý ústav

je teprv v prvém svém vývoji. Nebylo dosud možno od

sebe dost odlenit všechny kategorie dtí, ale neúmorné

úsilí vychovatelstva i správy slibuje pro budoucnost

mnoho.

A to by byly v Cechách asi tak všecky instituce, které

zapadají v typ vychovatelen.

Ovšem tím není vyerpáno všechno úsilí zem eské
o nápravu mládeže mravn ohrožené. Existuje vedle toho

nkolik institucí soukromých, které ásten pímo, á-
sten nepímo pispívají k dílu ochrannému a výchov-

nému. Jsou to rzné ochranovny a útulky pro mládež

zanedbanou a opuštnou, zízené soukromými lidumil-

nými korporacemi.^ Také v péi rodinné u cizích p-

1 Na prvém míst z nich zaslouží zmínky stará instituce: Ochran-

ný dm U Dobrého Pastýe. Jest to ochranovna a škola vydržovaná

Jednotou pro blaho propuštných káranc v Praze. Její vznik datuje

již od r. 1839, její úel odpovídá moderním snahám. Chce chránit od

optného poklesnutí hochy mravn pokleslé, jakož i hochy propuštné

z trestnic a káznic. Zaopatuje, ošetuje a vychovává ve svém dom
pijaté chovance po zpsobu spoádané ediny, poskytuje jim školního

vyuování ve své soukromé, právem veejnosti nadané škole a dává je

uiti rzným emeslm pod dozorem a péí opatrovníka pro každého
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stoun se nacházejí mnohé mladé bytosti, jež by ve

vlastním domov trply mravní zkázu.

chovance zvláš zízeného. Pée tato trvá potud, až chovanec dalšího

opatrování nepotebuje, když sám nebo jeho zákonný zástupce se vzdají

další pée Jednoty, nebo ukáže-li se tato pée marnou. Od r. 1839

do 1905 bylo pijato celkem 976 chovanc. Z nich jenom 391 (40-06'»/o>

bylo propuštno jako nenapravitelných, ostatní bu se úpln polepšili

nebo aspo velmi znan napravili.

Aspo zcela strun se zmiujeme ješt o tchto institucích

(vtšinou mladších):

Za mnoho dobrého vdí dívky ochrany potebné innosti Filan-

thropické družiny bývalých žáky vyšší díví školy v Praze, vzniklé

1889. Tato družina vydržuje:

Ochranovnu v Praze, v Staré Boleslavi, v Brandýse n. L., kde

má i samostatný sirotinec. V Praze má zízenu zvláštní pracovnu.

Chránnky jsou posílány do školy, pracují v domácnosti, v zahrad,

na poli.

Ochranovny v Lobi u Kralup n. Vltavou (1881), v ernovicích

u Tábora (l885) a ve Veleslavíne (1907) poskytují ochrany vždy asi

50 dívkám jednak opuštným, jednak zanedbaným (jež jsou zvláš od-

lenny). O jejich existenci má zásluhu ženské sdružení „Ochrana opu-

štných a zanedbaných dívek v Praze". Spolku dostává se zemské sub-

vence. Podobný úel má

Ochranovna spolku „Ochrana pro opuštné dívky v Praze II. na

Slupi".

Dívkám mravn kleslým a prostituovaným poskytuje ochrany a

hledí je pevést ve spoádaný život Domovina, ústav v Žižkov, stejno-

jmenného soukromého spolku.

Nejopuštnjší nalezence (takové, jejichž otec nebo matka jsou

nezvstní v dob, kdy dít po 6. roce pechází z pée nalezinecké, a

o nž se ani domovská obec nechce starat) pijímá Domov pro dti

opuštné a osielé v Zábhlicích u Prahy (od r. 1906).

Malý domov (asyl si. Brtnické), založený 1895 a podporovaný

spolkem: „Družstvo blahoslavené Anežky eské", podává ochrannou

ruku opuštným a osielým dívkám mravn zachovalým, škole odrost-

lým.

eská Politika. V.
j^2
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Také na Morav jsme s výtem institucí sloužících

ochranné výchov brzo hotovi. Nejvtší ústav jest

Zemská vychovatelna císae Františka Josefa v Brn,

pro zpustlé hochy do 14 let. Ústav jest utrakvistický.

Ml v opatrování 257 chovanc v r. 1907. mezi nimi bylo

v témže roce nov pijatých 59, a sice 37 eských, 22 n-
meckých. Zajímavý je pehled píin, jimiž u tchto de-

vtapadesáti ubohých hochii bylo zavinno zpustnutí.

Podle zprávy ústavu byla to

1. nedostatená výchova a dohled lodi jinak ádných v pípadech:

a chudobných, kteí pro své zamstnání jsou nuceni

býti po celý den mimo dm 17 = 29"/o

2. alkoholism rodi 11 = 19 „

3. zloinní, toulaví a zárove piti oddaní rodie ... 6 = 10 „

4. žijící rodie je opustili 6 = 10 „

Opatrování a výchovy dostává se opuštným i nemanželským

dítkám v Asylu milostného pražského Jezulátka v Praze a v Kri.

R. 1905 peováno o 42 dtí. Vydržovatelkou je „Družina katolických

dam v Praze".

Útulek sv. Josefa na Král. Vinohradech založený stejnojmenným

spolkem 1889 poskytuje útulek, stará se o nábožensko-mravní výchovu,

dává dti do služby, do uení emeslu, umísuje je v rodinách, chrání

od pouliní toulky, od obchodování podomního, od prostituce. Koncem

1905 ml v opatrování 57 dítek obojího pohlaví od 6—14 let. Fili-

álka ústavu je v erveném Kostelci.

Útulek kongregace chudých služek Ježíše Krista v Praze peuje

asi o 50 chudých dtí.

Msto Praha zídilo Mstskou útulnu pro dítky žebravé, toulavé

nebo bez písteší a pro zbloudilé. Urena jen ke krátkému pobytu

dítek, nežli se uiní další opatení. Pijímají se dítky zpravidla mladší

než 14 let, starší jen výjimkou. Založena 1903.

V nejnovjší dob eská zemská komise zídila ochranné dtské

kolonie v Uhínvsi, v Pyšelích, v Postupicích, Jílovém, isté a Lysé

n. L. Tím nepímo se také dociluje ochrany a výchovy mravní vedle

ochrany fysické.
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v pípadech

5. svedení a špatný píklad 6 = 10%
6. lhostejnost a nedbalost rodi (nemanželská matka

v služb) 5 = 8 „

7. vrozená náchylnost (pyromanie, kleptomanie, toulavost) 4 = 7„

8. úplná osielost 3 = 5 „

9. neláska rodi 1 = 2 „

Pro dívky mravn ohrožené a zpustlé má Morava

ústavy dva:

a) zemskou vychovatelnu v Boskovicích pro eské

dívky do 15 let,

b) zemskou vychovatelnu v Mohelnici pro nmecké
dívky.

Soukromá ochranovna (eská) pro mládež ohroženou

(hochy) je v Devohosticích. Mimo jiné chovance je tam

umístno 90 chlapc na náklad zemský. S ústavem je

spojena dvojtídní škola. Mimo to nkolik menších

institucí.^

Uvedené instituce v Cechách a na Morav nejsou

všechny stejnorodého rázu.

Bylo by velmi snadno provést kritiku tchto rozma-

nitých institucí. Ukázalo by se, že nejvtší ást jich trpí

nezavinnými následky hlavní vady, kterou je stižena

rakouská ochranná politika: následky nevybudovanosti.

Pro nevybudovanost ochranné soustavy bije do oí

hlavn nedostatek odlennosti: v mnoha institucích ne-

1 Vychovatelna pro zpustlé a osielé dti (eské) v Nezamyslicích,

vedená milosrdnými sestrami sv. Hedviky.

Vychovatelna farního úadu v Lipce pro zpustlé dti (eské).

Útulek pro zpustlé a osielé dti v Perov (eský) do 14 rok.

Sirotinec msta Prostjova.

Nmecký sirotinec a chudobinec ve Svitavech.

Mstský úad pro ochranu mládeže vbec byl zízen v Moravské

Ostrav (utrakvistický) a v Brn (nmecký).

12*
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mohou od sebe být náležit odlenny rzné typy a

druhy mládeže. Z nedostatku silného finanního základu

nemže leckde potom ochranná výchova býti dost indi-

vidualisována. I po stránce duchovního obsahu výchovy

bylo by možno ledacos zdokonalit.

.

Samy ústavy po vtšin jsou si vdomy, co by bylo

možno za lepších pomr finanních a organisaních zre-

formovat, a snaží se v rámci daných možností o vý-

sledky pokud možná píznivé.

Mn zde bží o to, abych uznal a vyzdvihl, že

i pi úzkých mezích se horlivým snahám jednotlivých

initel a pracovník eskjxh podailo v ochranné vý-

chov mládeže provésti mnohé dobré a záslužné dílo.

Dílo tím záslužnjší, ím nesnadnjší.

Nutno zde však vyslovit politování, že práv pro ne-

dostatek vybudovanosti, pro nedostatek organisace cel-

kové a pro nedostatky základu finanního dostává se

v Rakousku ochranné výchovy jenom nepatrné ásti dt-

ského svta. V Anglii je ochranné výchovy úastno na

30 tisíc mladých duší, v Nmecku na 37 tisíc. V Ra-

kousku sotva desítina toho potu.

Avšak dlužno zárove vyslovit politování, že v sa-

mém obyvatelstvu není posud dost smyslu pro nesmírný

význam, pro dležité a velké otázky, týkající se ochran-

né výchovy. A ostatn i celé ochranné politiky vbec.

Nemžeme se ani sami o sob v Cechách vyslovit pí-

zniv. Kdo si uvdomí, jak nedokonalá v celku je na p.

v Praze mstská útulna pro dti bez písteší, a vedle

toho o pt minut cesty dále spatí Representaní dm
pražský, jenž pohltil tolik milion, tomu bude hned jasná

výše sociálního smyslu v Cechách.
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Kdyby tento smysl byl vyvinutjší, nebyl by možný

tento nepomr.

Bude nutno takový smysl budit. Jinak naše mládež

potebná ochrany bude nadál trpt.

Trochu omluvy pro opozdilost rakouskou vzí v tom,

že dílo osvobození dítte jest všude mladé. Ani anglická

tradice ochranné výchovy není starší nežli šedesát let.

Ceká na nás zde a eká na celé Rakousko nový ve-

liký úkol: postarat se o lepší osud ubohé mládeže, ohro-

žené bídou fysickou i mravní. Postarat se soustavn
a promyšlen, podle pevných zásad. Podle

zásad, jaké diktuje nejen sebezáchova a sebeochrana ná-

roda, ale také pravá humanita a spravedlnost, podle zá-

sad, jež si vyžaduje smování doby. Budoucnost zde

volá k pítomnosti a volá ji k zodpovdnosti za podniky

dneška.

IV. Obecné zásady,

jež se týkají ochrany dtství a mládí.

Máme-li poslechnout znamení doby, je nutno žádat,

aby se píští vývoj ochranné politiky peující o dtství

a mládí nesl ve smyslu tchto nejobecnjších základních

zásad

:

1. Moderní pée o dtství a mládí bude
pedevším zákonitá. Bude upravena právem a

zákonem. To je zcela ve smyslu toho, jak moderní lo-

vk chápe svou lásku k bližnímu. Dívjší pée o mlá-

dež — jako pée o všechny slabé — byla po vtšin
penechávána oboru dobrovolné innosti lidumilné. Byla

to pée soukrom charitativní. Tak zejména ve stedo-

vku. Její ráz byl: slitování, milosrdenství, milost, al-

mužna. A ve stedovkém názoru toto milosrdenství se
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nedlo za cílem samé lidskosti, nýbrž za cílem spasení

vlastní duše, k nmuž jedním prostedkem byl: .dobrý

skutek.

Taková praxe a takový názor životní byl zcela ve

smyslu tehdejší doby. Vskutku pinášel tento zpsob

mnoho útchy do svta a tím, co dobrého vykonal, za-

jistil si památku ve vývoji lidstva. Ale byl i pro svou

dobu slab proti ohromnosti svého úkolu. Daleko ne-

stail pojmout všechnu bídu a všechno utrpení ve svou

náru.

Dodnes jsou pežitky a zbytky tohoto názoru, me-

thody a praxe. Dodnes je odkázán slabý a trpící, af

dosplý af nedosplý, ale pedevším nedosplý, na do-

brovolnou lidumilnost v mnoha a mnoha pípadech.

Jestliže tento zpsob nevystaoval ani díve, tím mén
mže postait v nové dob.

Moderní pée usiluje vdom, aby se opro-stila od

tchto znak. Ne že by se nekriticky stavla proti vše-

liké lidumilnosti vbec. Nezavrhuje pedevším lidumil-

nost jako lásku k lovku prýštící z pirozené sympatie.

S tímto psychologickým prvkem musí poítat i nejvy-

budovanjší právní ochrana. Dobrovolná spoluinnost je

neocenitelným spoluinitelem v soustav zákonné ochra-

ny. Ve sborech amerických probatio-n officers vedle ho-

norovaných funkcioná jsou k ruce soukromé spolu-

psobící osoby se vzácným smyslem sociálním. Ale proti

emu se staví moderní pée, jest, aby se dobrovolná li-

dumilnost neinila základní zásadou sociální pée ochran-

né, aby nebyla organisaním principem ochranné sou-

stavy. Dobrovolnost je vždy nahodilost.

Zejména však se moderní pée chce zbavit rázu mi-

losrdenství a almužnictví. Novodobý lovk velkým pro-
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cesem uvdomovacím a osvobozovacím dospl k po-

znání a hodnocení vlastní osobnosti. Stedovkému lo-

vku milosrdenství nevadilo. Dnes poslední z organi-

sovaných iproletá cítí v sob dstojnost lidství. Milo-

srdnost, milost a almužna má do sebe nco ponižujícího.

Proto je úsilí nové doby, aby ochranná pée a nárok

na ni byly zákonit stanoveny a organisovány. Smuje
se k tomu, aby stát, aby spolenost vbec byly k této

péi zavázány. Celou otázku sociální slabosti jednotliv-

covy dlužno (vedle cesty profylaktické) ešit tím zp-

sobem: dlník pracující af rukou a hlavou, jakmile se

zpsobem nezavinným (a ostatn, kdo pak vždy mže
posuzovat zavinnost!) octne v tom stavu, že potebuje

sociální pomoci, a vbec lovk slabý a pomoci poteb-

ný nemá býti odkázán na milosrdenství, nemá prosit

za milost a almužnu, nýbrž má mít zákonitý nárok na

ochranu. To je láska vtlená v sociální spravedlnost, to

je kesanství pevedené v zákon. To je skutková hu-

manita, jež neponižuje, to je demokratism, jenž povznáší

a jejž každý mže hrd pijmout.

Proto sluší vítat, že nkteré státy se snaží ochranu

dtství a mládí zabezpeit právn, soustavou zákonnou.

Na prvém míst v té píin stojí Anglie, která ochranu

mládeže shrnula v dtský zákon (Children Act) v r.

1908. V jeho prvé ásti se jedná o ochranu života malých

dtí. V ásti druhé se usoustavuje zákonit ochrana mlá-

deže od špatného nakládání a zneužívání. Tetí ást iní

opatení proti kouení. Velmi obšírná ást tvrtá se za-

bývá zákonitou úpravou polepšení mládeže mravn ohro-

žené, organisací vychovatelen a ústav nápravných v-
bec. V ásti páté jsou ustanovení o mladistvých provi-
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nilcích. K tomuto zákonu se druží ješt zákon z r. 1908

o profylaxi zloinnosti (Prevention of Crime Act).'

V Nmecku byl uinn pozoruhodný pokus usoustav-

nit aspoií ochranné zákonodárství, týkající se mládeže

mravn ohrožené a zpustlé. Je to známý pruský Fiirsor-

geerziehungsgesetz, zákon o ochranné výchov z 2. er-
vence 1900.'-

Také ve Francii v posledních dobách jsou optovné

pokusy o zákonitou úpravu sociální pée o mládež na

širším základ.

V naší monarchii Rakousko-Uherské je to království

uherské, jež se odhodlalo zákonem z r. 1903 upravit péi

o dti ochrany potebné.* V rakouské polovin našeho

dualistického státu nemáme dosud, jak již eeno, sou-

borného zákona o ochran dtí. Jsou sice jednotlivé star-

ší zákonodárné akty, jimiž se uruje právní postavení

dtí a hledí zabezpeit ochrana mládeže pro nkteré pí-

pady nebezpeí sociálního a zdravotního. Avšak není

uceleného jednotného zákona. Ba nemáme dosud ani sou-

borného zákona o ochranné výchov. Jenom návrh, jak

shora ukázáno.^ Mnohá naše zákonitá opatení jsou dost

zastaralého rázu.

1 Dobrý nmecký peklad anglických tí hlavních zákon o dtské

ochran (Children Act 1908, Prevention of Crime Act 1908 a Proba-

tion of Offénders Act 1907) vyšel 1909 v Berlín u Guttentaga: Neueste

Englische Kriminalpolitik (Dr. E. Rosenfeld).

2 Pehled nmeckého zákonodárství u J. Agahda, Jugendwohl und

Jugendrecht 1906, Halle, Schrodel.

3 Zpráva o uherském zákonodárství ochranném ve spise Zoltán

de Bosnyák et C. Comte L. Edelsheim-Gyulai: Le droit de Tenfant

abandonné et le systéme hongrois de protection de Teníance. Buda-

peš 1909.

4 Seznam a ponejvíce i slovní znní jednotlivých zákonných akt

a naízení, jež se týkají právního postavení a ochrany mládeže v Ra-
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Jestliže jsem se již zmínil slovem o cizozemském

zákonodárství o mládeži, chci k tomu pipojit, že ani zna-

menitý anglický zákon není mi ideálem zákonné osnovy

— scházejí i zde leckterá ustanovení, jež by je doplnila

v celek. O nmeckém pak zákon pro ochrannou výcho-

vu jsou v Nmecku ilé debaty a ozývají se dtklivé

hlasy pro jeho opravu.

Jestliže jsem shora zdraznil potebu uzákonit dtská

práva a dtskou ochranu, tane mi na mysli poteba, aby

to byla vnitn jednotná, ucelená, souborná osnova, po-

jímající souvisle celý obor pée o mládež v duchu mo-

derní, osvícené, skutkové humanity.

V Rakousku pak máme njakého lepšího zákona dt-

ského již nesmírn zapotebí, hlavn z té píiny, že na

podklad zákonném bude se musit konen pikroit k to-

mu, aby pée o mládež tolika národ rakouských byla

opravdu vybudována. A o to nejvíce bží.

2. Moderní pée o dtství a mládí má
býti organicky vybudováina. Má býti vytvo-

ena soustava praktických opatení a ústav, vnitn
souvislých a pokud možná jednotným duchem ve-

dených; opalení, která by pojala v obor své pée

kousku, lze nalézt v citovaném již spise zemského rady dra F. H u e-

bra: Kinderschutz und Jugendfiirsorge in Oasterreich. Rechtsnormen

und Organisalionen. Víde, v c. k. školním knihoskladu 1911, Jsou

tam shrnuta ustanovení zákoníka obanského i trestního i jednotlivá

ustanovení íšských zákon, týkající se mládeže. Je pipojeno i znní

návrhu o ochranné výchov, jak b}'lo usneseno v panské snmovn
27. X. 1910, jakož i text zákonné osnovy o trestním právu mládeže

rovnž ve formulaci vyšlé z panské snmovny téhož dne. Praktické a

pehledné srovnání návrhu o ochranné výchov podle textu poslanecké

i panské snmovny vydala eská zemská komise pro ochranu mládeže

ve své roence z r. 1910, zárove s návrhy vlastními na opravu.

eská Politika. V. j3
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všechnu mládež, jež má zapotebí pomocné ruky soci-

ální, tak aby žádné potebné díté nezstalo bez ochrany.

Taková ochranná soustava by tedy pedevším mu-

sela pihlížet

a) ke všem druh m. mládeže ochrany potebné.

Proto by taková soustava byla založena na náleži-

tém utídní mládeže, protože jenom tehdy se mže
ochrana dait, mže-li pée býti specialisovaná. Jiného

druhu pée vyžaduje

mládež tlesn slabá, chorobná, defektní; jiného

mládež duševn slabá, opozdilá, zanedbaná; jiného

mládež mravn opozdilá, ohrožená, zpustlá.

Klassifikace se kombinuje tím, že k této mládeži více

mén abnormní pistupuje mládež rozumov, mravn
i tlesn normální a pece ochrany a pée potebná pro

svou opuštnost, osielost nebo týrání.

Pi tom dlužno pihlédnout k tomu, že mezi vyjme-

novanými druhy mládeže asto bývá vnitní souvislost,

t. j. že mezi o-puštností. zanedbaností, týráním, zpust-

lostí, prostitucí atd. bývá vnitrní spojitost, celý postupný

etz, a že zakroí-li se zavas úeln, lze odstranním

menšího zla pedejít zlu vtšímu. V etz této solida-

rity náleží zhusta také degenerovanost. Nkdy i z jedné

rodiny vzejde nešastné plém, jehož leny najdeme mezi

lidmi zatíženými, odchylnými, zpustlými a zloinnými.

Pi všem utídní je nutno tuto souvislost mít na pa-

mti.

Zárove pi tomto utídní vdí zásadon jest, aby

nejprve byly napravovány nedostatky tlesné, pak po-

kud možno nejdív i ostatní, nelze-H provádt obojí sou-

asn.
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Aby mohlo být odtídní správn provedeno, je

v této ochranné soustav nutno jako prvý lánek zídit

pozorovací ústavy, pozorovací stanice, kde by mlá-

dež v ochranu pijímaná nejdíve byla pozorována a

kde by Její stav tlesný, duševní a mravní byl vyšeten.

Na základ tohoto vyšetení by se pak uinilo další

opatení: zaídilo by se léení, výchova rodinná, ústavní

atd. V Uhrách takovými pozorovacími stanicemi jsou

státní asyly pro dti do 7 let. Ale stejného pozorování

potebují nejprve i starší chovanci. Rozumí se, že takové

pozorovací stanice by musely být vypraveny poteb-

nými vdeckými psychologickými, psychiatrickými a

klinickými pomckami a být vedeny kvalifikovanými

silami lékaskými a paedagogickými.

b) Taková ochranná soustava by musela dále pihlížet

ke všem vkovým stupm mládeže. Tedy zrovna

tak

k mládeži nejútlejší (ke kojencm a dtem pedškol-

ním).

k mládeži ve vku školním, jako

k mládeži škole odrostlé aspo do 18 let.

Všecky tyto vkové stupn potebují pée dle svých

zvláštních poteb. Zejména bych zde chtl zdraznit, že

je zapotebí být na ruku hojnjší mrou, nežli se dosud

dje, kategorii poslední: odrostu nebo dorostu. Pée
o dorost se mnohonásobn rozvtvuje podle rzných
druh mládeže dorstající. Nabývá zde pevahou rázu

sociálního — postarat se o zaopatení dorostu v prak-

tickém život. Ovšem i o mravní stránku velmi bží. A
tak i onak, pée o dorost je nutná, nebo co by bylo

plátno propustit na p. z vychovatelny chovance v 14.

nebo 16. roce, ale nesledovat dále jeho život, nebýt mu

13*
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na pomoc až do chvíle, kdy opravdu stojí mravn i soci-

áln na bezpené pd. Je potšitelno, že se v posled-

ních dobách všude zaíná pozornji pihlížet také k do-

rostu. Snahy ty jsoiu patrný také u nás v Cechách.^

c) Taková ochranná soustava konen chce v sob
organicky ulenit všechny praktické insti-

tuce ochranné v stát, a veejné a soukromé, a tedy

instituce státní,

instituce zemské i

instituce dobrovolné.

Jak tyto instituce a tato praktická opaitení ulenit

v soustavu, to v jednotlivém stát rozhoduje sama po-

vaha státu. Nkde — jako v Anglii, ve Francii — byla

by možná dosti znaná cen.tralisace. V našem rakouském

stát s rznými národnostmi, rznými potebami a po-

žadavky národ musila by taková organisace mít zetel

k tomuto pirozenému populanímu složení íše.

Praxe by zde mohla mít obdobný smr jako theore-

tické základy. V oboru zákonodárném by státu píslušel

pouze všeob ecný rámcový z ákonpro ochra-
nu mládeže, kdežto konkrétní zevrubnjší obsah zá-

kona pipadat má pirozen zákonodárství zemsikému.

A tak i v praxi vlastní vybudování, konkrétní úprava,

vnitní duch a vedení organisací jednotlivých nutn pí-

sluší zemím, spadá do oboru autonomního. Každá zem,
každý národ nejlépe ví, jaké jsou jeho poteby. Stát by'

ovšem ml písnou a vážnou povinnost dbáti o to, aby

^ Naše eská zemská komise v poslední dob rozšiuje svj obor

také touto péí o dorost. Konán u nás 1909 sjezd pro péi o odrsta-

jící mládež. I po venkov je snaha o uovské besídky a p. Upozoruji

zde na snahy insp. Weignera a j. Prof. ada vydal svou e sjezdo-

vou: Mravní výchova mládeže dorstající, 1909.
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byla provádna skuten spravedlivost, aby se na p.

žádné národnosti nedla kivda a újma a žádná národ-

nost nebyla privilegována.

Pilenní organisací dobrovolných by se dlo v du-

chu základní jednotnosti organisace pod regulativem a

dozorem zemským, ale musila by tmto organisacím býti

ponechána dostatená volnost sebeurování.

Jsem iproti každé tuhé centralisaci, proti šablono-

vité formální jednot, jsem pro ulenní, jež odpovídá

konkrétním pomrm zemí a plnosti životního proudní.

Pokud se finanní stránky organisace týká, i zde je

požadavkem, aby nastalo náležité ulenní. Zejména ne-

smjí zem jednotlivé pi své finanní slabosti býti pe-

tžovány — vždy starost o zdárné, tlesn, duchovn a

mravn i sociáln zdatné mladé pokolení není jen život-

ním zájmem národ, nýbrž i státu. Státu náleží i z jiných

dvod peovat o pevážnou vtšinu úhrady na prakti-

cké instituce. V Prusku stát pispívá podle zákona dv-
ma tetinami. U nás je nezbytným požadavkem, aby

k úhrad náklad pispíval stát nejmén polovinou.

Plné vybudování organisace, jež by zaujímala celou

ochranu mládeže, není provedeno vlastn dosud nikde.

Ani v Anglii, ani v Americe — adkoli ainglická, americká,

ásten i nmecká pée jest již znamenit organiso-

vána. Nedostatky, jež se v Anglii cítí, projevují se nej-

novji hlasitým voláním po vytvoení ministerstva
pro péi o dít, jež by celou ochranu vybudovalo

v organický, soustavný celek.

V naší monarchii je to zase uherská polovina, jež po-

kroila nad rakouskou v organickém vybudování ochrany

mládeže. V Uhrách je již zízení, které znamená poátky

organické soustavy. Ochrana mládeže nejútlejší jest po-
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statnna: je organisoyána státními asyly jako pijíma-

cími a pozorovacími stanicemi, jež ve své vnitní péi

ústavní podržují dti obzvláštní pée vyžadující (slabé,

defektní), ostatní pak pevádjí v péi rodinino-u a

v oohranu kolonií. Pée o starší choivance je za pomoci

státní organisována nestátn. Státních asyl jest posud

sedmnáct. V jakém rozsahu se peuje v Uhrech o mládež

ochrany potebnou, vidno z toho, že r. 1909 bylo v asy-

lech a koloniích ošetováno a opatrováno 52.544 dtí.

V rakouské ipolovin monarchie jsme naproti tomu

ješt ve stavu znané neorganisovanosti. O velikém ne-

dostatku úelných ústav, sloužících ochran mládeže,

jsem se již zmioval pi jednotlivých oborech pée. Jsou

velké mezery v celkové soustav ochranné. Ale ani, co

existuje, není ulenno v celkovou organisaci.

Slibný nábh uinn zdailým všerakouským sjezdem

na ochranu mládeže ve Vídni 1907 za úastenství rz-

ných národností. Zdálo se, že odtud vzejde úinné hnutí

pro krásnou myšlenku záchrany mládeže. Vytvoen ve

Vídni poradní sbor (Beirat) pro péi o mládež, zízena

Ústedna (Zentralstelle fiir Kinderschutz und Jugend-

fiirsorge) ve Vídni, ze soukromých sbírek rakouských

národností, poádaných pod heslem »ipro dít«, vytvoen

1909 císaský jubilejní fond (Kaiserjubiláumsfond), usta-

veny v souvislosti se sjezdem zemské komise pro ochra-

nu mládeže v jednotlivých zemích, vydány nkteré vý-

nosy na ochranu mládeže v oboru ministerstva vyuo-
vání a ministerstva spravedlnosti,^ pedložena obma
snmovnám osmova o ochranné výchov (1908), do-

1 Znní jejich u Huebra: Kinderschutz und Jugendfúrsorge in

Oesterreich, str. 326 nn., 337 nn.
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posud ovšem neuzákonná — avšak vybudování ochr^rir

né soustavy naproti energické akci uherské vázne.

innost na ochranu mládeže se penechává jednak

zemským výborm, jimž byl dán údl pro sirotí fond,

jednak zemským komisím a dobrovolným organisacím.

V Cechách se dosud sice nemžeme ho-nosit, že

bychom mli vybudovánu organickou soustavu ochrany

mládeže. Cechy však nestojí v ipéi o mládež nijak na

posledTiím rníst mezi zenirni pedJitavskými. K tomu

zaíná se vyvíjet v zemi slibné hnutí na ochranu rnlá-

deže.

V rámci daných prostedk zemský výbor eský —
opíraje se o svj sirotí fond — koná, pod vedením pí-

sedícího K. Adámka a za spolupráce tajemníka dra A.

Tmy, velmi dobré dílo ochranné již po adu let. Ukázal

jsem již shora (str. 121), že svou ochrannou ruku drží nad

více než pti tisíci mladých duší, jež by jinak hynuly t-

lesn, duševn i mravn. Avšak s 600.000 K ron nelze

konati div. A ostatn údl sirotímu fondu ze správních

pebytk sirotích pokladen není trvale zabezpeen. Dílo

zem. výboru je vzácné dílo praktické ochrany. Zemský

výbor podniká také záslužnou práci organisaní. Jeho vli-

vem probouzí se též úspšnjší innost okres. Aby se

zemská innost mohla rozvinout v potebné míe, ie nutno,

aby zem. výbor pi u?^konní qchranné pée byl uznán

za pirazené organisaní stedisko, j^ké mu právem pí-

sluší, aby byl uznán z^ výkonný org^n ochranné pée a

konen, aby byl nadán pimenými hmotnými pro-

stedky k jejímu výkonu. Je dále nutno, aby do této

ochranné akce byly energicky zabrány okresní výbory

jako jednotky sociální pée. Hodí se k tomu i finann
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i administrativn. Zemím by píslušelo ovšem akci okres,

výbor jak hmotn tak administrativn podporovati.'

Soukromá dobroinnost eská projevuje se znanou
adou podpmj-ch a ochranných spolk a institucí. Jsou to

organisace rzného druhu, nestejné kvality. V celku po-

vtšin instituce drobné. Dr. Engliš ve svém pehledu

(v XIII. svazku zemské statistické komise) ukazuje, že

v Cechách 1907 existuje 536 dobrovolných spolk peu-
jících rozmanitým zpsobem o mládež (spolk eských
i nmeckých) a že jejich jmní se páí v celku na tyi
a pl milionu korun.

To je také jistá potence, ale schází jí — spolená orga-

nisace.

Konen zasáhla v ochrannou akci mladá instituce,

trvající teprve tyi roky — zemská komise pro

ochranu dítek a péi o mládež.

»Ceská zemská komise pro ochranu dítek a péi
o mládež v království Ceském«, jakmile se 1908 stala

samostatným spolikcm, uchopila se úinn organisaní

práce. Hledí sbírat existující roztíštné eské síly

k úelné práci ochranné, dává podnt k vzniku institucí

nových, rozvtvuje svou innost nov vytvoovanými
okresními komisemi, sirotími radami- a p. Organisuje

i pouování o hnutí ochranném.

Vedle toho sama pejímá na svá bedra ást praktické

práce záchranné: zídila za pispní zem a msta
Hradce Králové vychovatelnu pro chlapce lehce ab-

normní a zanedbané v Hradci Králové, založila a udržuje

1 Zevrubnjší vypsání eských požadavk a návrh lze nalézt

v kritické a bystré úvaze sekretáe zemského výboru dra A. Tmy:
„K zákonné úprav ochranné výchovy" Praha 1910.

2 innost nkterých okresních komisí zaslouží všeho uznání.
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Útulek pro dti školou povinné v Chudeín u Horního

Litvínova (na Mostecku), vytvoila adu rodinných kolo-

nií (hlavní v Uhínvsi), platí nemajetným rodim a p-
stounm na výchovu dtí ron 35.000 K, staví výchovnu

pro dti opuštné a mravn zanedbané v Jilemnici, zalo-

žila útulek pro živnostenské un v Praze. Má nyní také

svj orgán, msíník »Ochrana mládeže*.

Avšak innosti této zemské komise nedostává se ná-

ležité podpo'ry od státu. Stát jí neposkytuje žádného pra-

videlného roního údlu, jen obas na uritý úel ne-

patrnou subvenci. Je odkázána shánt prostedky z pra-

men soukromé dobroinnosti (haléové sbírky na ško-

lách. »dtské dny« a p.).

K tomu hrozí komisi jisté nebezpeí. Pi chystaném

uzákonní ochranné pée hodlá vláda zídit novou ko-

misi zemskou bez ohledu na existující naši komisi. Je

nutným požadavkem, aby pi jejím ustavení bylo spra-

vedliv pihlédnuto k této naší organisaci, která je do

díla již zapracována a získává si ím dále tím více vtší

popularity.'

Ostatn zízení oné nové (politické) komise obsahuje

mnohé potíže praktické. Jednak v návrhu není dost za-

stoupen zemský výbor, jednak bude nová komise svou

kompetencí viset ve vzduchu.

Autonomnímu našemu hledisku by odpovídalo, aby

jakákoli zemská kornise byla poradním a pomocným or-

gánem zemského výboru v péi o mládež.

^ O tuto popularitu musí zemská komise zápasit, protože na ni

padá neprávem stín neoblíbenosti z bývalé byrokratické a utrakvistické

zemské komise. Pokládám za svou povinnost zde upozornit, že nynjší

zemská komise je samostatná naše eská organisace, která zaslouží

uznání, spolupráce a podpory nejširší eské veejnosti. Ve výboru p-
sobí mimo jiné prof. dr. Frant. ada, prof. dr. Haškovec, prof. Drtina,

doc. dr. Kallab, vl. r. F. Bílý, z. insp. MUDr. Kulhavý, m. r. J. Vlk,

insp. Weigner, dr. A. Tma a j.
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Pi té píležitosti nelze zamlet, že eský národ nese

tžce také jinou nepíze vlády. Císaský jubilejní fond

vznikl ze spontánní, ochotné a radostné, dobrovolné, sou-

kromé dobroinnosti všech vrstev všech národ, kteí

tím chtli osvdit svou oddanost krásné myšlence vzne-

šeného jubilanta. Národové oekávali, že tohoto fondu

bude užito spravedliv k základm ochranné organisace

u všech národ. Zatím, jak ze zpráv asopiseckých jde

na jevo, mmí se tohoto fondu užít pedevším k vybudo-

vání vzorného prý ústavu — vychovatelny poblíž Vídn,

tedy na prospch jedné korunní zem a jedné národnosti.

Je-li to vskutku pravda, pak je to jedna z kivých cest

k vznešenému cíli. Tak píliš kivá, že se po ní k cíli

vbec nedojde.

eská pée o vlastní rodící se a rostoucí generace

zaíná se znenáhla rozvíjet. Jako vše, co je v prvém vý-

voji, má své nedostatky a chyby. Není zde místo, šíit se

o nich. Radji používám píležitosti, abych i zde po-

vzbudil všechny povolané initele, aby se nelekali pe-

kážek a odhodlan kráeli v ped v úsilí o záchranu

hodnot národních. Chtl bych zejména povzbudit širokou

eskou veejnost,' aby pojala opravdový, hluboký a ra-

dostný zájem o blaho a štstí píštích pokolení našeho

národa. Bude-li ta souinnost, dílo se bude dait. Ne-

máme dosud velkých tvrc ochranné politiky mládí.

Nemáme svého Hendersona, Winesa, Boisa, Qerryho,

Brace, Barnarda, ale i n^ši tvrcové — theoretikové

i praktikové — se zrodí, jaikmile velká ást národa bude

prodchmuita pocitem, že myšlemka silného, zdatného,

ušlechtilého pokolení píštího je z nejkrásnjších myšle-

nek nové doby.
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3. Moderní pée o dtství a mládí bude
osvícená pée svtská. V stedovku bylo zcela

pirozeno, že pée o ochranu mládeže spoívala tém
výlun na bedrech církevních. Dosud v mnoha oborech

je tato starost zstavena milosrden/ství týchž kruh, po-

nvadž se jiní initelé sami dost o tento obtížný úkol ne-

starají. Avšak jako v jiných oborech sociální innosti pe-

cházejí nebo pešly úkoly na bedra mocností svtských,

i zde doba zaíná jíti podobným smrem.

Tím nechce nikterak býti zneuznáno dílo milosrden-

ství stedovkého ani snahy dnešních humanitních ústav

konfessijních, pokud jsou neseny opravdovým ideálem.

Zajisté historická spravedlnost ocení vše, co lidského na

tomto ipoM bylo vykonáno a posud se koná. Zejména

sluší vdn vzpomenout, jak esk4 reformace peovala

o své chuidé a slabé dosplé i nedosplé. Praxe Jednoty

eskobratrské byla iprojevem téhož smyslu pro všechny

opravdu ochrany poíebné, jaký vidíme zásadn vy-

jádený ve spisech Hvsa, Chelického, Rokycany a j.

Rovnž nebude nikdo podceovat vliv náboženského

prvku na výchovu, vliv istého náboženství na mravnost.

Avšak pi výchovné práci dlužno se varovat ped-

sudku, jako by slovo: náboženský bylo totožné se slo-

vem: mravní, a jako by vbec existovala jenom ta mrav-

nost, která prýští pouze z náboženství (pi emž se nábo-

ženství zhusta zamuje konfessí). Dlužno se varovat mí-

nní, jako by pi díle výchovném konec konc šlo jen

o cíle náboženské, rozumj: konfessijnr.

Zbytky takového nazírání se posud naskytují. Vidt

je v starších komentáích k pruskému zákonu o ochranné

výchov i provádcích naízeních pruského ministerstva

vnitra. Ani v rakouské osnov zákona o ochranné vý-
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chove se nezapomnlo zdraznit, že úelem ochranné vý-

chovy je chovance mravn-nábožensky vychovat, neza-

pomnlo se, že pi výchov rodinné chovanec se má
dostat do rodiny téhož vyznání, ale ovšem zapomnlo se

uinit opatení, aby se dostal do rodiny téže národnosti.

Dnes mnozí odborníci, jichž nikdo nebude vinit z ne-

nábožného smýšlení, jsou proti tomu, aby se tato nábo-

ženská stránka pi výchov zdrazovala nebo do-

konce inila jediným základem.

Landsberg,^ vynikající praktik i spisovatel, dlouholetý

poruenský soudce nmecký, jenž oceuje pln mravní

oporu, jakou mže poskytnout náboženství, varuje vý-

slovn, aby se »tato záležitost srdce neinila jediným zá-

kladem mravní výchovy. Obojí (i mravnost i nábožen-

ství) trpí takovým stmelením«. »Zdrazování konfessij-

ního pesvdení lovkova nezdrželo lidi, aby se ne-

octli na nejhorším scestí.«

Felisch, vynikající odborník, doporuuje pro ochran-

nou výchovu »mezikonfessno'St. ponvadž výchovné pro-

stedky, s nimiž dlužno poítat, jsou práv tak málo kon-

fessijní, jako tisíce tch zízení, jimiž velký život sám
výchovn a hospodásky vypstovává dorstající po-

kolení. «-

Osvícen konservativní soudce rakouský, jako je Ja-

nisch, jenž žádá náboženisikou výchovu, chce pece, aby

bylo odstranno všechno dogmatisování a aby se psto-

'J. F. Landsberg, Das Recht der Zwangs- und Fiirsorge-

erziehung. 1908, str. 10, 12.

2 Felisch, Die Fiirsorge fiir die schulentlassene Jugend, 1907,

str, 8.
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valy »všeobecn platné náboženské zákony všech nábo-

ženství*/

Jakkoli mnohé ústavy založené na konfessijním zá-

klad mají velké zásluhy o úlevu poskytovanou trpícím

lidským bytostem, pece i sami nejlepší humanitní prakti-

ikové, jako na p. proslulý nmecký duchovní Isermeyer.

•vidí rub té praxe, jak se namnoze provádí: tu jistou ne-

radostnost, klášterní chladnost, odcizování svtu nebo

aspo nesouvislost s ostatním životem svtským. Proto

heslo Isermeyerovo pro vzorný jeho ústav (asyl pro dl-

nice) jest: život, radost!

Trochu pouení o tomto problému bychom mohli er-

pat ze samé praxe ochranné, z praxe americké,^ O ame-

rických výchovnách a ochranných institucích nelze íci.

že by postrádaly ducha zbožnosti. To se rozumí samo

sebou u národa anglického pvodu. Jsou také ústavy na

konfessijním základ, jejichž humanitní innost se velmi

chválí. A to nejen ústavy protestantské. Obecn se na p.

chválí veliký katolický ústav Catholic Protectory v No-

vém Yorce, jenž 1901 na p. opatroval 2545 hoch a

dvat v budovách a síních pkn a úeln zízených.

Rovnž se chválívají ústavy israelitské. Pro ráz anglo-

amerických zízení je velmi charakteristická e arci-

biskupa Corrigana na National Conference of Charity

and Correction v New Yorce 1899, v níž pravil: »2ádne

místo nemže býti pro jubileum zpsobilejší nežli tato

metropole, otevená to brána národ, jíž procházejí ti-

síce a statisíce, kteí k nám picházejí z krajin mén pí-

1 Viz Schriften des I. ósterr, Kinderschutzkongresses, I. (Ur-

sachen und Erscheinungsformen der Verwahrlosung) str. 384.

2 O amerických zízeních Baerenrei ther, Jugendfiirsorge und

Strafrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika.
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zniv postavených, aby požívali obanské a náboženské

svobody. Zde se pedstihují rzné církve, spolenosti a

jednotlivci v dílech milosrdenství.*

Než i pes tuto svobodu náboženskou — konstatuje

Baerenreither — pi vzrstu a šíení ústav »konfe'S-

sijní spolenosti se chápaly píležitosti, aby se v zájmu

svých vyznání co nejvíce rozšiovaly, takže konen
vznikl živý závod mezi tmito organisacemi, jenž sm-
oval k tomu, obdržet mnoho dtí a tudíž mnoho píspv-
k z veejných ipenz.« ^

Proto vznikly v ochranné politice americké celé stí-

ry, jež se stavly proti sluování zájm konfessijních

s humanitními, a byly vytvoeny také výborné ústavy

na základ zcela svtském. Z nich jeden z nejstarších

je velkolepá vychovatelna Qirardova ve Filadelfii (vznik-

lá z odkazu 6 mil. dolar Štpána Qirarda, t 1831). Oi-

rard výslovn ši vymínil, aby žádný knz jakéhokoli

vyznání do ústavu ani nevstoupil, aby »útlé duše sirot-

k, jež mají mít z ústavu prospch, byly oddáleny od

všech doktrín a spor«.

Zajisté — pi všem uznání vlivu istého náboženství

i pi uznání minohé zdárné práce v ústavech ízených

konfessijn — 'bylo by nutno energicky opít se všude

tam, kde by snah humanitních bylo zneužito k jiným

úeltn než k obrození istého lidství. Jinak by se mohlo

stát, že by místo osvobození z pout poroby fysické a

mravní mohla být darována — poroba jiná a zkivení

lidského ducha.

Nelze také pejíti mlením, že obas pronikají na ve-

ejnost zprávy o nedostatené hygienické, lékaské a

odborné péi v tom onom ústav konfessijTiím.

1 Baerenreither, str. 43.
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Jde o to, aby z ochranné pée vycházeli do svta a

praktického života jednotUvci mravné obrození, spoá-

daní, ádní a poctiví mladí lidé, jednotky, jež hospodá-

sky mohou se vlastními silami udržet, duše, které jsou

vzdláním k svobod zpsobilé i na svobod zstat ád-

nými a poctivými lidmi.

To je nesnadný úkol. Zmoci jej v náležité míe mže
se podait jenom organisované a promyšlené soustav

svtského díla ochranného.

A proto si nová doba žádá, aby pi vybudování

ochranné soustavy její pée byla naplnna duchem osví-

cené svtské demokracie.

4. Moderní pée o dtství a mládí bude
výrazem ducha ušlechtile sociálního a

s o c i a 1 i s u j í c í h o. t. j. ducha, jenž cítí vzájemnou

spoluzodpovdnost celé spolenosti za strast i blaho,

úpadek i zdar píštích pokolení; ducha, jenž uznává, že

spolenost musí spolenou rukou konat dílo ochrany.

Zajisté tato socialisace nepjde (a nemá jít) tak da-

leko, jako požadoval Platon, když ve svém Stát na-

vrhoval, aby vzájemné sluování a spojování manželské

u dvou nejvyšších tíd bylo státn regulováno, a aby po-

tomstvo hned po narození ve svou péi pejal stát. takže

by dti ani neznaly svých rodi, rodie svých dtí. aby

tak všichni mladí byli si navzájem bratími a sestrami.

Nepjde také tak daleko, jako si ve svém uení

o kommunismu rodiny pedstavoval — na základ Pla-

tona — socialism Marxv a E n g e 1 s v. aby totiž

péi o dti vbec pevzala spolenost.

Dnešní mladší socialism nestojí již o takový kommu-

nism, prost proto, že se nechce zbavit individuální ro-

diny a nechce se zbavit štstí, jaké plyne ze styku a vy-
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chování vlastních dtí — jakože manželský život v soci-

alismu v praxi není nijak kommunistický.

Ale pokud spolenost vytvoila takové pomry, že

celé tídy obyvatelstva se nemohou dostaten starat

o zdar svého potomstva — mnozí z nich ani pi nejlepší

vli — potud je povinnost spoleenské organisace vy-

tvoit taková zízení a sociálmí opatení, která by pe-

jímala na svá bedra onen úkol všude tam, kde vlastní

pée individuální nestaí. Osvobození mládeže musí být

dílo spoleensiké.^

5. Moderní pée o dtství a mládí bude
výrazem ducha opravdu humanitního. Vše,

co by mohlo tento úkol a cíl znehodnotit a poskvrnit, musí

být z této pée odstranno. Nejen vedlejší zámry vy-

znání, ale i koistnictví národnostního šovinismu.

Zajisté každý národ má nejen právo, ale i svatou po-

vinnost chránit všechny i nejopuštnjší a nejslabší své

leny, svou opuštnou drobotinu. Zvlášt malý národ,

jako jsme my. nesmí ztrácet ani jediné jedniky, z níž by

mohl vyrst zdatný spolulen, spolupracovník a spolu-

bojovník o lepší píští národa. V národnostn složitém

konglomerátu, jako je Rakousko, každá vtev národnostní

po právu je povolána chránit své píslušníky dtské ne-

jen na území, v nmž má kompaktní svou populaci, ale

i tam, kde v území osídleném druhou národností má své

menšiny. Odtud nám Cechm vznikají specielní úkoly.

Takovým dležitým a naléhavým úkolem je na p.

otázika. jak pevést dolnorakouskou péi o eské nale-

zence do vlastní eské pée. Již se o vc jedná.

1 Tento socialisující proud dochází v Anglii výrazu již názvem

„State child" a uvedeným již voláním po ministerstvu pro dít. U nás

praktickou jednotkou socialisující by ml býti okres.
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Avšak není naprosto pípustno, aby se ochranných

snah zneužívalo k tomu, aby se pro ní národ získávali

za cenu hmotného a jiného zaopatení píslušníci národa

jiného, a by to byly nedosplé dti. Prost — humanita,

která odnároduje, není humanita, ale nemravnost.

V této píin na p. uherská politika ochrany mlá-

deže — nech zaslouží sebe vtšího uznání pro svou or-

ganisaci — není docela bezúhonná vzhledem k národno-

stem nemaarským, a zaslouží protestu s naší strany.

Povinností ochranné politiky jest podat pomocnou

ruku každé litlé duši a toho onoho vyznání, té neb oné

národnosti, ale nikdy za cenu národnosti.

Ochranná politika, týkající se dtství a mládí, i pi

sebe lepším vybudování, má na mysli pedevším nejvíce

trpící a nejvíce opuštné: chce jim podat pomocnou ru-

ku, aby si pak nadále umli pomáhat již sami.

Vykonává se tedy touto sociální péí jenom ást osvo-

bozovací práce — práv jen z nejhorších bd.

Avšak pro další budoucnost emancipaní dílo vi
mládí a dtství musí mít na zeteli: vymanit viJbec

z všelikého tlaku, jenž poutá tlo a ducha, jenž dusí osob-

nost a tvoivost, aby mohlo vyrst svobodné, silné, u-

šlechtilé a spontánní energií inné plém. Politika, to

konec konc — dít.

Snad jednou se* vybudují pro píští generace dráhy.

o nichž dnes nemáme tušení.

Avšak již tou trochou práce dosavadní, -kterou svt

uvdomleji podniká pro svou mládež a pro svou budou-

cnost, zapadl nejeden hojivý paprsek v dtskou temnotu

eská Politika. V 14
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a nejedná trvalá vzácná hodnota pro lidstvo získána.

Sluší vdk všem, jejichž duše je té práci posvcena.

Ale obzvlášt šastni budou ti, kdož
jednou dtským srdcím v plnosti dají

s 1 u in c e, jaro, kvty, vni, smích, volnost
a sílu.

Další vky jsou povolány osvobozením dítte dovršit

nejmladší úkol ideálu lovctví. Otázka dtská je po

výtce — otázka lidská.

Doslov. Na malém potu stran vykázaných mé
práci snažil jsem se zachytit a vyložit aspo záikladní

problémy a úkoly, jaik spolenost a její politika má vi
dtství a mládí — i tak jsem zavázán p. nakladateli, že

mi popáli, abych sml pekroil o nco rozsaih pvodn
stanovený. Nebylo mým úkolem do podrobností vyer-
pat zejména všecka dosavadní praktická zízení a opa-

tení ku prosípchu mládeže zbudovaná. Poukázal jsem

aspo na píruky, kde takové pehledy lze nalézt. Také
jsem se nemohl všude zmínit o práci všech osob úast-

nících se u nás v díle pro národ tak potebném a zásluž-

ném. Uznávám ji rád, a jsem ostaitn pesvden, že ob-

zvláš na tomto poli všichni dlníci^ pracující jeden více

theoireticky, druhý pralkticky, rádi se spokojíme odosob-

nním.
Literatura týkající se ochranné politiky mládeže

a vbec otázky dtství a mládí velmi vzrstá. Abych
ješt více neroizmnožil rozsah, jsem nucen poukázat je-

nom na dležitjší vci.

Kdo by chtl mít zevrubnjší pehled píslušné lite-

ratury, nalezne jej v bibliografické práci nedávno vy-

dané, a také ne úiplné:

Dr. HeinrichReicher, Bibliographie der Jugend-

fursorge I. 1909, II. 1910. Pak
Katalog der Charita s-B i b 1 i o t h e k zu Frei-

burg in Breisgau, 1909. Charitas-Verlag. Také je pehled
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•literatury podán ve struné praktické píruce, kterou

Kapsal nmecký uitel

Konrád Agahd, Jugendwohl und Jugendrecht.

Mit einem Fiihrer durch die Literatur. íialle a. S. 1907.

E. Miinsterberg, Bibliographie des ArmenweiseTis.

Berlin 1900.

K evoluci otázky dts'ké:

Herbert Spencer, The Principles oí Ethics II,

§ 95. (The Rights of Children),

Edward Westermarck, The Origin and the

Development Oif the Moral Ideas, London 1906 I, hlava

XXV (The Subjection of Children).

E n c y k 1 o p a e d i c k á d í il a o otázce dtské, a spe-

ciáln o ochran mládeže:

D a s B u c h v o m K i n d e, Ein Sammelwenk f iir die

vvichtigsten Fragen der Kindheit unter Mitarbeit hervoT-

ragender Fachleute herausgegeben von A d e 1 e

S c h r e i b e r. Dva objemné svazky. Lipsko, Teubner
1906, 1907. Dílo pozoruhodné a doporuení hodné. S mno-
ha illustracemi.

Heller-SchiMer, Enzyklopaedisches Handbuch
des Kinderschutzes und der Jugendfiirsorge. Lipsko 1911

(ve form slovníkové).

Alfred von Lindheim, »Saluti juventutis«. Der
Zusammenhang korperlicher und geistiger Entwicklung
in den ersten zwanzig Lebensjahren. Víde, Deuticke

1908.

Alexander Francis Chamberlain, The
Child. A Study in the Evolution of Man. London, Walter
Scott 1900, S literaturou.

Margaret Alden, Child Life and Labour. Sociál

Service Handbooks No. 6. London, Headley Brothers

1908. Struná praktická píruka. S literaturou.

Th. Weyl, So'Ziale Hygien (Handbuch der Hygien.
Vierter Supplement-Band) Jena, Gustav Fischer, 1904

obsahuje v 2. oddíle: Sozialhygienische Massnahmen fur

14*
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einzelne Alter^klassen und Berufsstande — pehledné

stati o oohran mládeže. S literaturou.

Selter-Rein, Das Kind, seine kórperliche und

geistige Pflege von der Qeburt bis zur Reife. 2 svazky,

2. vyd. 1911.

R e i n, Enzyklopádisches Handbuch der Pádagogik,

2. vyd. Langensalza, Beyer, 1907. 8 svazkij, obsahuje

rovnž mnoho do naší otázky spadajícího.

Pro eské pomry je dležité dílo:

Chudinství v království eském na poátku XX. sto-

letí. (Zprávy zemského statistického úadu království

eského, sv. XIII.) ást textovou napsal dr. Karel

E n g 1 i š. Obsahuje mimo jiné pehled ústav a opatení

pro mládež ochrany potebnou v Cechách, pak cenné

úvahy organisaní.

Díla týkající se jednotlivých stránek dtské
otázky:

I. K sociální pathologii dtství a mládí:

Usmrcování dtí:

Edward Westermarck, The Origin and De-

velopment of the Moral Ideas I, hl. XVII. (The Killing of

Children).

Týrání dtí:

Lydia voin Wolfring, Die Kindermisshamdlun-

gen, ihre Ursachen und Mittel zu ihrer Abhilfe. Víderí

1907.

A. Wild, Die kórperliche Misshandlung von Kindern

durch Personeoi, welchen dle Fiirsorgepfhcht fiir die^

selben obliegt, Curych 1907.

A déle Schreiber, Kindermisshandlung (v uved.

díle Das Buch vom Kinde, svazek II.) 1907.

Quttreit, Das Priigeln in der Schule.

M ó 1 1 e r. Feldzug gegen Stock und Rute.

N. W o 1 f f h e i m, Die Qeschichte der Prtigelstrafe.

Frennsdcrf-Berlin.
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Stefan Zeromski, Ondrzej Radek czyli syzy-

fowe prae, 2. vyd., 1910.

Prof. Dr. Vladimír Slavík, Týrání dítek s hle-

diska soudního lékae. V Národních Listech 1909, , 154,

. 161 a . 168.

Betislav Foustka, Dva stíny v život mlá-

deže (Usmrcování a týrání dtí). V revui »Ochra)na mlá-

deže« I, 1911, . 1—4.

MUDr. K r a i c z, Kázání o metlice (v Knihovnice
asu).

lioijná pozorování v zprávách angl. Natiotnal Society

for Prevention of Cruelty to Children, jakož i ve Zprá-

vách jiných ochranných spoleností.

Prodej dtí:

Dr. Bohuslav Qebauer, Východoeské otro-

káství. Praha 1906.

Prmyslové vykoisování a práce dtí:

Konrád Agahd, Die Erwerbstátigkeit schul-

pflichtiger Kinder, Bonn 1897.

Konrád Agahd, Qesetz, beftreffend die Regelung
der gewerblichen Kmderarbeit (s provádcími naízení-

mi pro všechny nmecké státy), Jena, Fischer, 3. vydání,

1905.

Konrád Agahd, Qewerbíiohe Kinderarbeit ve

sbírce Das Buch vom Kinde II, 1907.

Julius D e u t s c h, Die Kinderarbeit und ihre Be-
kámpfung (se zetelem k švýcarsikým pomrm), Cu-
rych, 1907.

S. Kraus, Kinderarbeit und gesetzlioher Kinder-

schutz m Oesterreich, Víde, 1904.

P e r c y A 1 d e n, Child Life and Labour, v Annual

for 1909 of the Cooperative Wholesale Soci&ties.

Erhebung iiber die Kimderarbeit in Oesterreich

im Jahre 1908, I. díl, Vídei, 1910. (Úední šetení.)

F r. Houser, Výdlená práce školních dtí. D-
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dictví Komenskéiho, ve sbírce »Dít«, redigované proí.

Fr. Cádou, Praha, 1907.

F. A. S o u k u p, Dít eského jihovýchodu a jeho

výdlená práce, tamže, sv. 4., Praha, 1910.

E. S t o r c h, Dti v severoeském revíru. Naše Do-
ba, roník IX., seš. 9., 1902.

K. K v e r k a, Výroba sklenných perel v severový-

chodních Cechách, Naše Doba XIII., 1906, sešit 10.,

11. a 12.

Pipoimínám také úvahu Hladíkovu o síkování

na Ohotbosku.

K sebevražednosti mládeže:

Dr. A. B a e r, Der Selbstmord im 'kiindlichen Lebens-

alter. Eine sozial-hygienische Studie. Lipsiko, Thieme,

1901.

Prof. Albert Eulenburg, Schíilerselbstmorde.

Lipsko. Teubner, 1908 (pvodn v Zeitschrift f. paedag.

Psychologie, 1907).

L u d w i g O u r 1 i 1 1, Schulcrselbstmorde, Berlín 1908.

Qerhard Budde, Schíilerselbstmorde, Hannover,
1908.

Prof. O. Qerhard t. Ober die Schuierselbstmorde,

Berlín, 1909.

E. T o n n i e s, SchulerseJbstmorde (Kunstwart, 1909).

Pro ruské pomry je pouná zpráva, kterou vydal:

Prof. V. Chloipin na základ šetení ministerstva

vyuování.

Pro eské pomry:
Studentská otázka a studentské sebe-

vraždy. Napsali Dr. E. Chalupný, Or. R. Adamík, Jos.

Picek, Ing. J. Fleischner, prof. Dr. Fr. Cáda.
Betislav Foustka, Qlossy k rozprav o stu-

dentské sebevražd (ve Vstníku eských profe>sscríJ,

1904).
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Betislav Foustka, K otázce sebevražednosti

mládeže. Zhodnome život! (V Naší Dob, 1911, kvten
až záí.)

K alkoholismu mládeže:

Robert Hercod, L'Écoile et la lutte comtre Tal-

coolisme, Lausa)nne, 1903.

Proí. Dr. R. D e m m e, Ober den Einfluss des Alko-

hols auf den Organismus des Kindes, 1901, Stutitgart.

Prof. Dr. Max K a s s o w i t z, Alkoholismus im

Kindesalter, Berlín, 1902.

Proif. Dr. Richard P o n i c k a u, Qedanken zur

Methodik des Kampfes gegen den Alkoholismus der Ju-

gend, Drážany, 1907.

Dr. K. Wilker, Die Bedeutung und Stellung der

Alkoholfrage in der Erziehungsschule, Mnichov, Rein-

hardt, 1909.

Prof. B oJl i n g e r, Prof. Buchner, Prof. Haushofer:

Die studierende Jugend uind die Al'koholfrage, Mnichov,
1895.

Prof. Dr. Gustav Reiniger, Alkoholfrage und
SchiJler (Deutsche Arbeit in Bohmen, roník 9., ís. 2.),

1909.

MUDr. A r in o 1 d H o 1 1 i t s c h e r. Alkohol und Kin
(taimže).

MUDr. Alfred Pfleiderer, Bilderatlas zur Al-

koholfrage, Reutlrngen, 1910, str. 41—50.

Charles Waikely, Hinits and íleLps, A Manuál of

Incidental Temperance Teaching, London, Unioin Pu-
blishiing House, 1908.

Prof. Dr. M a r it i n H a r t m a n n, Wie kann die Ju-

gend vor den Gefahren des Alko'hoJs geschiitzt werden
(II. roník Alkohoilfrage).

Dr. B e it i s 1 a v Foustka, Organisujme mládež
k životu abstinentnímu. (Pražská Lidová Revue, ro. II.,

1906, ís. 4.)

Dr. Jaroslav Barth, Alkohol a dít. (Ceskoislov

Abstiinentní Svaz, 1910.)
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K otázce sexuální:

Albert Moll, Das Sexualleben des Kindes. Berlín,

1909. Hermann Walther.

J. D o h r n, Die gesohlechtliche Aufklárung der Ju-

gend. Schrodel, Halle n. S., 1905.

R o s e n k r a m z, Ober sexuelle Belehrung der Ju-

gend. (S pehledem literatury.) Tamže.

O. R o s e n t h a 1, W. W i 1 1 e, F e r d. K e m s i e s,

Ober die sexuelle Aufklárung der Jugend. (Stanovisko lé-

kae, duchovního a vychovatele.) Berlín. (Otisk z Zeit-

schrift fiir paedagogische Psychologie, Pathologie und

Hygien, 1906.)

Prol Dr. Freiherr von S o d e n, Wodurch schiitzen

wir das erwachende Geschlechtsleben unserer Jugend

vor Oberreizung und ihren Folgen. (Ve Schriften der

deutschen Zentrale fiir Jugendfiirsorge, Berlín.)

Felix O r 1 1, Lettre a une petite soeur sur la vie

sexuelle, 1908.

Dr. med. Friedrich Siebert, Ein Buch fiir Kin-

der. Qespráche iiber Entstehung von Pflainzen, Tieren

und Menschen. Mnichov, 1904.

Týž, Wie sag ich's meinem Kinde, 1908. Zachází pí-
liš dale^ko.

V. Stech jedná o sexuální pedagogice v Pedagogi-

ckých Rozhledech, XXI.

Srovnej také lánek »0 výchov pohlavní ve škole«

v Osvt Lidu z 1. února 1910. O úprav uiva na stední

škole pojednal u nás prof. Sigmond.

Dtská prostituce:

Dr. Eugen Diihren, Das Geschlechtsleben m
England. díl I. Charlottenburg, 1901.

Paul K a m p f f m e y e r, Die Prostitution, Berlín,

1905.

Loison, La loi du 11 Avril 1908 concernanla pro-

stitution des mineurs, 1910.
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Zloinnost mládeže:

L i n o F e r r i a n i, Minderjáhrige Verbrecher, Ber-

lín, 1896.

LinoFerriani, Delinquenti scaltri e íortunati, Co-

mo, 1897.

Dr. Hugo Her z, Verbrechen und Verbrechertum

in Oesterreich, Tubinky, 1908.

L. F e r r i a n i, Das Gefángnisleben der jugendlichen

Verbrecher (v Monatsschrift fiir Kriminalpsychologie,

1909, leden).

W. D. M o r r i s o n, Juvenile Oífenders, Londýn,

Unwin, 1896.

C. E. D. R u s s e 1 a n d L. M. R i g b y, Making oí the

Criminal. Londýn, Macmillan, 1906.

Pr. Dr. Alois Zucker, Kriminalistické rty. Ze-

jména se zetelem k zloinné a zpustlé mládeži. Praha,

Buršík & Kohout, 1894.

Dr. Josef Prušák, O píetnosti osob mla-

distvých. Praha 1899.

II. Pée o zdárný biologický vývoj mládeže,

zvlášt o dti tlesn slaibé a vadné.

Ke generativní ethice:

W. Schallmeyer, Vererbung und Auslese in ihrer

soziologischen und politischen Bedeutung. Preisgekrónte

Studie liber Volksentartumg und Volfeseugemik. Jena,

Fischer, 2. vydání, 1910.

W. Schallmeyer, Qenerative Bthik (v Archiv

fiir Rassen- und Qesellschaftsbiologie, 1909, bezen,
duben).

K. P e a r s o n, The Problems of Practical Eugenics,

London, 1909.

Pée o zdraíví mládeže:

W. C. M a c k e n z i e. Health of the School Child.

London, Methuen, 1906.
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Dr. med. W. H a n a u e r, Die Soziale Hygien des
Jugendalters. 1911.

Repoirts of the Joint-Committee oí Underfed Ohildren

for 1906—7. Londcxn, County Council.

Dr. H. H u t c h i n s o n, Report of the Inter-Depart-

mental Committee on Physical Deterioration, Londýn,
1904—1905.

Inter-Department Committee on Medical Inspection

and Feeding of Children attending Elementary Schools,

Loaidýn, 1905.

After Bread, Education: A Pian for the State Feeding
of School Childrein. Traktáí . 120 Fabijské spoleno&ti,

2. vydání, Londýn, 1905.

Helen Simon, Schule und Brot, Hamburg, Voss,

1907.

César, Les sompes scolaires, Paris, 1891,

C u n o, Fíirsorge fiir arme Schulkinder (Sohriften des
deutschein Vereins fiir Armenpflege und Wohltátigkeit,

sešit 26., Lipsko, 1896.

G. H. A r c h i b a 1 d, Power of Play. A DiscussiOin

on the pláce and power of play in child-culture, Londýn,
Melro.se, 1905.

Schenkendorf und MUDr. S c h m i d t, JaJir-

buch fiir Volks- und Jugendspiele.

v. Schenckendorff u. Lorenz, Wehrkraft
durch Erziehung, Lipsíko, 1900.

B e y e r, Deutsche Ferienwanderungen, Lipsko, 1894.

B i o n, Ferienkoionien und verwandte Bestrebuingen,

Curych, 1901.

R a y d t, Spielnachmittage. Lipsko, Teubmer,

Mrs, MaryA. Ward, Play-Time of the Poor, Lon-
dýn, 1906.

Mrs. Mary A. Ward, Vacation Schools (v Pro-
gress, leden, 1906).

Reipoirt on the Chicago Summer Vacations, 1904.

Royal Commission on Physical Training (Scotland),

I., II., 1903.
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Traipp u. P e u f k e, Das Bewegungsspiel (200 vy-

braných her), Langeiisalza, 8. vydání, 1910.

Charles Porter, School Hygien and the Laws
of Health. A text-boc-k for teachers and students in trai-

ning. Londýn, Longmans, 1906 (313 str., 3 sh. 6 d.).

L. B 11 r g e r s t e i n u. N e t o 1 i t z ik i, Handbuch der

Schulhygiene, Fischer, Jena, 1902.

L. Burgerstein, Schulhygiene, Lipsko, Teubneir.

(Praktická struná píruka.)
L. Burgerstein, Schulgesundheitspflege. (Das

Buch vom Kinde, II., 1., 48 nn.)

Dr. F ii r s t und Dr. P f e i f f e r, Schulhygienisches

Taschenbuch, Hamburg (a Lipsko), L. Voss. (4 Mk.).

Stempel, Der Schulgarten. Minden, 1906.

Q 1 i n z e r, Die kórperliche Erziehung der Jugend,

Hamburg, Voss.

Dr. E. P i a s e c k i. Zásady výchovy tlesné. Pe-
ložil F. Vondráek, Nákladem Ddictví Komenského.
(99 str., K 1-50.)

Dr, N e u f o r t, Die Waldschuile (v díle Das Buch
vom Kinde, II., 1., 165).

N e u f e r t u. B e n d i x, Die Charlottenburger Wald-
schule, Víde, 1906.

Dr. Cecil Reddie, Abboitisholme 1889—1899, or

Ten Years Work in an Educational Laboratory, Lon-
dýn, Allan, 1900.

Dr. Theodor Lessing, Die Landerziehungsheime
(v díle Das Buch vom Kinde, I., 1., 188).

PrOif. Dr. F r an t. Drtina, Výchovné školy na ven-

kov. <Naše Doiba, roník XVI., seš. 4., 5. a 6., 1909.)

E. F. D. Leech, State Care or the Nation's Weak-
lings (v asapise SchooJ, ervenec, 1907).

Josef Zeman, Pée o dti abnormální. Statistický

p&hled ústav a škol pro dti abnormální. Se 16 obrazy,

Náchod, Chrastina, 1908, K 2-40. (Dobrý ipehled, týkající

se pée o diti tlesn slabé, slepé, hluchonmé, mrzáky,
slabomyslné, zpustlé.)



188 LITERATURA,

MUDr. Jan Dvoák, asová úprava pée o mrzá-
ky (Naše Doba roník XV., seš. 11., srpen, 1908).

Dr. Krukenberg, Uber Anstaltsfiirsorge fiir Krup-
pel. Langensalza, 1903.

Proi. Dr. Albert Hoffa, Ausbildung Verkrupipeliter

und Orthopaedie. (Das Buch vom Kinde, II., 2 odd.,

234 inn.)

Dr. Theodor Scháfer, Jahrbuch der Kruppel-

fiirsorge.

S. H e 1 1 e r (ed. ústavu pro slepce »Hohe Warte« ve
Vídni), Blinde Kimder. (Das Buch vom Kinde, II., 2. odd.,

str. 222 nn.)

A. M e 1 1, Enzyklopádisches Handbuch des Blinden-

wesens. Víde a Lipsko.

Josef L i b á n s k ý, Die Blinden - Fursorge in

Oesterreich-Ungarn und Deutschland.

Select Committee on the Elementary Education. (Blind

and Deaf Children: Report MÍth proceedings.)

A. A. Š p i k a. Výchova nevidomých dtí.

A. Mráek, Pro luaše slepce, 1909.

Týž, Zpráva o péi o dti slepé (v Roence eské
zemské komise pro ochranu dítek a péi o mládež v krá-

lovství eském, ást II., 1910).

E d. Walter, Handbuch der Taubstummenbiildung,

Berlín, Staude.

Ernst D o f t, Das taubstumme Kind und seine Bil-

dung (Schreiber, Das Buch vom Kiude. II., odd. 2.,

str. 212—221).

D r. A r t h u r H a r t m a n n, Taubstummh,eit und

Taubstummenbildung. Stuttgart, Enke.

Deipartemental Committee on Defective and Epi-

leptic Chiildren I. II. 1898.

K. Malý, Hluchonmost, Praha 1906 (velmi dobrý

spis).

K. M a 1 ý. Zpráva o péi o dti hluchonmé a nevý-

ené (Roenka eské Zemské komise II 1910).

K. M a 1 ý. Dti hluchonmé, nedoslýchavé, jakož i po-

ruchami stížené ve škole obecné, 1896.
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Kmoch, Píspvky k djinám pražských soukro-

mých ústav pro hluchonmé.
D r. H a š ik o v e c, Koiktavost a jiné odchylky rnluvy.

Dr. Framkenberger, K aetiologii hluchonmosti.

Hans Bosbauer, Leopold Mi klas, Hans
S c h i n e r, Handbuch der Schwachsinnigenfúrsorge mit

Beriidksichtigung des Hilfsschulwesens. 2. vydání, Víde,
Qraeser 1909. Nejlepší dosud píruka pro péi o slabo-

myslné. Obsahuje zárove bohatý seznam ipíslušné li-

teratury, proto z toho oboru uvádím jenom ješt:

Koch, Die psychoipathischen Minderwertigkeiten,

Ravensburg 1891.

L, S t r li m p e 1 1, Die paedagogische Pathologie oder

die Lehre von den Fehlern der Kinder, 3. vyd. poízené
Spitznerem.

Prvý eský sjezd pro péi o slabomysl-
né a školství pomocné. Praha 1909 (obsahuje adu cen-

ných lánk).

A. Sedláek, Zpráva o péi o dti slabomyslné

(Roenka eské zemské komise, II. 1910).

III. Pée o dti osielé, opuštné, mravn ohrožené
a zpustlé.

Otto Riihle, Das proletarische Kind. Mnichov,
A. Lange, 1911.

L a 1 1 e m a n d, Histoire des enfamts abandoinnés et

delaissés, Paíž 1885.

D r. J o h a n n e s P e t e r s e n, Erziehung von Wai-
senkindern (Schreiber, Das Buch vom Kinde, II, 2. odd.

str. 125 nn.).

C u 'n o v. S c h m i d t, Organisation der Qemeinde-
waisenpflege, 41. seš. sbírky: Schriften des deutschen
Vereins fíir Armenpflege.

Dr. Karel Engliš, Chudinství v království e-
ském, 1908, str. CXVIII a nu.

F r a n t. J a n i s c h, Jugendfiirsorge und Kinder-
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schutz durch Qeimeindewaisenráte \má Schutzvereine,

C. Lípa 1905.

Týž, Der Gemeindewaisenrat zur Pflege wirksa-

men Kinderschutzes.

D r. A. C e r m a n, Sirotí rady v obcích. Jind.

Hradec 1907.

D r. K. E 11 g 11 š, Sirotí rady dle vzoru Janlschova

(Oas 1908, . 102).

D r. A. Cerman, Sirotí rady, referát v Roence
eské zemské komise II. 1910, str. 44 nn.

Týž, Der Gemeindewaisenrat in Bohmen, 1907.

D r. F r. Z o 1 1 1 m g e r, Probléme der Jugendfiirsorge,

Curych 1907.

M. T a u b e. Der Schutz der unehellcheii Kinder In

Leipzlg. Lipsko 1893.

D r. O 1 1 o W i 1 1 s c h 1 e b e n, Das Flndeihvesen in

Stelermark. Štýrský Hradec 1907.

P f e 1 f e r, Die Not der ausserehellchen Kinder, Berlín.

N a u m a n n. Dle unehelichen Kinder in Berlin, Jena

1900.

MUDr. Jan Dvoák, asová úprava poruemství
a opatrovnictví. Praha, Buršík & Kohout 1904.

MUDr. Jan Dvoák, Jednotná orgaiiisace dozoru

na nalezence, sirotky a dti opuštné v království e-
ském. Praha 1905.

MUDr. Jian Dvoák, Boj proti úmrtnosti kojenc
vbec a dtí nemanželských a nalezenc zvilášf. Praha
1906.

MUDr. JanDvoák, Ochrana mládeže, Praha 1908.

MUDr. Jan Dvoák, Hygiena výchovy Tialezenc,

zVl. otisk z asopisu Zdraví Lidu, Praha 1909.

MUDr. Jan Dvoák, Nemanželsiké dít v péi
vlastní matky. Praha 1910.

Souborn vyšly hlavní studie Dvoákovy také v jed-

nom svazku u Buršíka &. Kohouta.

Dr. HeinrichReicher, Die Fiirsorge fiir die ver-

wahrloste Jugend, I. 1 Der Kinderschutz in Deutsch-

land, I. 2 Der Kinderschutz in England, I. 3 Der Schutz
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der Kinder ... in Frankreich, . . . Belgien . . . Schweiz,
Víde 1904.

II. Pflegschaftsschutz und Besserungsanstalt in Oster-

reioh, Víde 1906.

Dr. Heinrich R e i c h e r, Die Fiirsorge fiir die

verwahrloste Jugend III. 1: Die Theorie der Verwahr-
losung und das System der Ersatzerziehung, Víde, Manz
1908. Spisy Reicherovy jsou velmi cenné publikace.

Schriften des Ersten Oesterreichi-
schen Kinderschutzkongresses in Wien
1907.

Svazek I. Die Ursachen, Erscheinungsformen und die

Ausbreitung der Verwahriosung von Kindern und Ju-

gendlichen in Oesterreich. Zprávy z jednotlivých zemí.

Svazek II. Gutachten in den Verhandlungsgegenstán-
den des Ersten Oesterreichisohen Kinderschutzkongres-
ses.

Svazek III. Protoikoll uber die Verhandlungen des
Ersten Oesterreichischen Kinderschutzkongresses in

Wien, 18. bis 20. Márz 1907.

Všedky svazky obsahují mnoho cenného materiálu

i úvah.
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eská politika obecnoškolská.

NAPSAL F. V, MORAVEC.

I.

Školská politika vlády tereziánské.

Lidové školství stalo se politickou záležitostí v íši

habsburské teprve od doby císaovny Marie Terezie.

Do polovice osmnáctého století neuplatoval stát svého

vlivu na školství, a co pro Udové vzdlání v té dob ko-

náno, spadá na vrub církevního vlivu, který vykonáván

byl arci ve smyslu snah protireformaních. škola v tch-

to asech byla tedy zaízením vítzné, panující církve

katolické.

V protireformaním proudu zahynuly zkvétající pro-

testantské školy v Cechách i na Morav, a jesuité, škol-

ství výhradn ovládající, vnovali vzdlání lidovému
péi nepatrnou. Jedin ád Piaristv ve svých kolejích

ujal se pelivji vyuování chudých dtí a zaídil troij-

tídní školy obecné, v nichž dti chudých rodi vyuo-
vány byly triviu a katechismu. Ve mstech byly sice

školy »mstské«, ve farních obcích školy »parochiální«,

obcemi a vrchnostmi jakž takž vydržované; pi žen-

ských ádech byly školy díví, nkde byly i školy sou-

15*
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kromé a poikoutní; ale všechny ty školy byly v bídném

stavu.

Vyuoivání bylo nepravidelné, školní docházka na-

prosto libovolná, uitelé nepatrn vzdlaní (bývalí vo-

jáci, sbhlí studenti, krejí a pod.) a method neznalí, byli

nedostaten honorováni, odkázáni napoád na vedlejší

výdlek. Byli v nevážnosti u dosplých i dtí. Kázn ne-

bylo, škol byl veliký nedostatek, takže i toho nedosta-

teného vzdlávání úastniti se mohl jen malý zlomek

mládeže.

Z neblahého toho stavu pozvedla škoJu teprve v 1 á-

d a tereziánská. Politika tereziánské vlády spato-

vala v privilegované šlecht velikou fpekážku svých

opravných snah a proto smovala k posílení živlu lido-

vého, o který by mohla bezpen se opíti a jenž by byl

protiváhou moci šlechtické. Nemohla ostatn zstati ne-

tenou ani k reformnímu ruchu školskému, který tehdáž

vyvrcholoval v Prusku generálním školním reglementem,

r, 1763 Bedichem II. vydaným. Jím prohlášeno školství

za záležitost státní a položen základ nové orga-

nisace pruského školství.

A tak již ped sedmiletou válkou podniká tereziánská

vláda jakés reformní nábhy. Ovšem omezovala se tu

psobnost státní administrativy jen na vci podružné,

jako bylo urovnání rozmíšek mezi církevními úady,

vrchností a obcemi stran vydržování škol, zabezpeo-

vání školního vzdlání vojenským dtem a pod.

Tu dobu také objevovaly se a vládou uvažovány by-

ly nkteré pozoruhodné návrhy reformy školní, jako na

píklad školní ád arcibiskupa hrabte ze Schrattenbachu

v Salcburku, z reálného hnutí tehdejší doby vzniklý re-

forminí plán Prokopa z Rabsteinu a také návrh k pod-
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Statnému zlepšení triviálních škol podle reformy slezské

napodobený; le nic z tohoto reformního úsilí nemohlo

vládou býti uskutenno v dob válené.

Teprve po skonení války sedmileté ipikroila Marie

Terezie k pronikavjší regeneraci školství lidového. Sil-

ným popudem bylo tu memorandum uvdomlého, státo-

vdn vzdlaného a lidovému vzdlání pejícího biskupa

pasovského Leopolda Arnošta, hrabte z Fir-

m i a n u. Hrab Chotek poven úkolem reformní návrhy

prozkoumati. Avšak politická správa dolnorakouská, jíž

on návrhy k vypracování reformy dodal, nemla pro vc
ani chuti ani porozumní. Vláda poznavši tak, že poli-

tické úady neprojevují chuti v opravnou akci rázn za-

sáhnouti, uchopila se ochotn návrhu rektora školy

u sv. Štpána ve Vídni, J. M e s s m e r a, aby zízena

byla školská komise pro zlepšení uby a vnjšího po-

ádku ve školství. Komise vskutku zízena r. 1770 a

prostudovavši reformní návrhy, doporuila vlád, aby

pedevším zízena byla normální škola ve Vídni, jako

vzor školám dalším.

První tato normální škola zajisté velice pispla

k tomu, že reformní akce jednou zapoatá neochabovala

a zájem pro zdokonalení lidového vzdlání rostl.

Nejsilnjším však popudem k úplné reorganisaci škol-

ství bylo zrušení ádu jesuitského. Císaovna, vidouc

v ádném školství základ mravního povznesení širo-

kých vrstev lidových a nejbezpenjší záruku pokroku

státního, prohlásila sice již r. 1770: »D i e Schul e ist

und bleibt alle Zeit ein Politicum«, ale

nyní dosply vci tam, že bylo nutno z reformních

theorií a ojedinlých opravných pokus pikroiti k zá-
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konité reorganisaci školství, ureného pro široké vrstvy

lidové.

Ježto eiditel normální školy vídeské neprojevil

schopností organisátorských, povolán r. 1774 zahaský
opat Ignát Felbiger do Vídn a uloženo mu, aby

rozliné reiormní návrhy prostudoval a opravu školství

konen uskutenil.

Prelát Felbiger ješt téhož roku dokonil svij návrh

a zahájil tak novou epochu školství v zemích

habsburských; nebo školní ád jím vypracovaný a na-

vržený došel dne 6. prosince 1774 císaské sankce a stal

se tak p r v n i m zákonem o školách obecných
pro zem rakouské.

í^ád obsahoval 79 lánk a nazýval se : »A 1 1 g e m e i-

ne Schulordnung fiir die deutsche Nor-
mál-, Haupt- und Trivialsc hulen in den
s á m 1 1 i c h e n k. k. E r b 1 á n d e r n.«

II.

Tereziánský školní ád.

Osvícenský názor doby, že vzdlání není jen vý-

hradou a moTiopolem šlechty, ale že i lid má býti vzd-
láván, vyjáden byl úvodními vtami, které v eském
peklade r. 1776 vydaném znjí: »Znaímenali jsme, že

vychování mládeže obojího pohlaví jakožto nejdleži-

tjší základ pravého blahoslavenství národ píkejší na-

hlídnutí ovšem vyhledává«: nebo »od dobrého vycho-

vání a vedení v prvních létech celá budoucí povaha ži-

vota všech lidí a psobení vtipu a zpsob myšlení všeho

lidu odvisí«.
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í^ád pikazoval, aby aspo v každém míst, kde je

farní kostel nebo od nho vzdálený filiální kostel, zízena

byla škola triviální. Zíditi, udržovati a rozšiovati

školy eené uloženo za spolenou povinnost obcím a

vrchnosti.

Ve škole triviální naízeno vyuovati náboženství,

bibli, djepisu spolu s »mravoubou« z knihy tení, »znání

písmen, slabikování a tení psaných a tisknutých vcí,

bžnému písmu, poítání* a »pro venkovský lid patící

uvedení k pravosti a náležitosti, též i k hospodáství*.

Každá škola mla míti podle potu žactva jednu neb

dv uebny výhradn ub sloužící, dostaten svtlé,

ne tuze veliké, »aby se v zim nmoho díví nespálilo^,

ale ne malé, aby dti pohodln sedly. Uebny mly míti

potebný nábytek. Byt uitel ml býti pro domácí po-

tebu dostatený, musil býti naprosto od uebny oddlen

a mly pi nm býti komora, pec, sklepy, chlév, dvr
a pod.

V každém kraji zízena býti mla hlavní škola

o tech svtnicích se temi až tymi uiteli a katechetou.

Vyuováno tu mlo býti pedmtm školy triviální a nad

to mla býti poskytnuta jednak píprava ke studiím,

jednak prprava pro emeslníky a rolníky. Vláda usilo-

vala o zizování hlavních škol a naizovala, aby zizo-

vány byly ve vtších mstech a kde lze i pi klášterech.

Doporuovala, aby nadbytená gymnasia se rušila a je-

jich fond i budov užilo se ke zízení škol hlavních. Zi-

zovati školy díví prohlášeno žádoucím. V nich

mly uiti uitelky a mlo uiti se i ženským runím

pracím.

V každé zemi mla zízena býti škola normální
a to v míst školské komise. Úkolem normální školy bylo
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poskytovati vzoru ostatním školám a pipravovati nebo

aspo zkoušeti pro úad uitelský. Pi škole normální

ustanoveno bylo tyi až pt uitel a editel. Vyuo-
valo se pedmtíjm školy hlavní. Píští uitelé mli nad

to uiti se nauce o povinnostech uitelových, method,

pstování kázn, správnému vedení katalog a pod.

Uitelem ustanoven mohl býti jen ten, kdo pro-

kázal se vysvdením ze školy mormální. Uitel ustano-

vený nesml býti obcí libovoln propuštn. Uitelé škol

normálních a hlavních dostávaH plat na penzích. Na

školách venkovských placeni byli uitelé obcí a vrch-

ností. Jako neilaciniší zpsob úhrady do/poruoval rád,

aby se uiteli pikázalo pole a louka, nebo mu dalo svo-

lení, aby sml s panským nebo obecním stádem nkolik

kus na pastvu vyhánti. Doporuovaly se i dary obilí,

zrna i jiných ploidin.

S výmrem platu na penzích byla potíž. Ve škol-

ním ád se pravilo, že uitel dále od msta žijící mže
vzíti s málem za vdk. Vybírání školního platu oznao-

váno za nejpíhodnjší zpsob píjm a pipomínaly se

pro nápodobu rozliné ušance v rzných krajích, jako

na p. vybírati pirážku k zempanským daním, da
z hlavy ukládaná vrchností mající jus collectandi, pí-

spvek z píjm kostelních, ježto prý uitel »ipracuie fa-

rái do ruky, kesanské obci slouží a zastává místo

chrámového žalmisty«.

í^ád výslovn uvádl, že uitelm na venkov neza-

brauje, aby si i jinak vedle školy pivydlávali. Jenom

nesmli provozovati živnost hostinskou a hráti v ho-

stinci k tanci. Tehdejší právní pomry uitelstva char-

akterisuje varovná pipomínka, že sedlákm leckde na-
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padlo sviti uiteli v lét úkol obecního pastýe, aby

jim pak za to v zim dti bezplatn uil.

Aby nezameškávalo se vyuování školní, zakázáno

bylo faráijm bráti uitele na cesty k nemocným, nedo-

voleno uitelim vykonávati kostelní služby v dob vy-

uování. Uitel nesml býti obecním písaem, ale naproiti

tomu se mu doporuovalo emeslo, velaení, ovocná-

ství a pod. A pi této bíd ustanoveno pro laciné zvý-

šení spoleenské vážnosti, že »uitelm a mistrm škol-

ním v mstech hned po radních, venku pak po rozsud-

ních osobách« jejich pednost se vykazuje a že »oni pi

veejných slavnostech toho užívati moc a právo mají«.

Školní p o v i n n o iS t žactva síanoveina dost voln

od 6, ido 12. ipo pípad 13. roku. í^ád ponkud neurit

pravil: »Rádi bychom vidli, aby rodiové svých dtí

alespo skrz 6 nebo 7 let v eských školách nechali,

kteréžto pak podle vle a poteby i dáleji navštvovati

mohou.« Nedbalé rodie naízeno trestem donucovati,

aby dtí do školy posílali. Stanoveno, že nedbalci mohou

i po 12. roce ve škole se pidržeti, kdežto ti, kteí dobe
prospívali, mohou i díve býti propuštmi.

Uitelm naízeno, aby bezvýjimeon užívali pi vy-

uování jen knih školních. Pokraovací vzd-
lání mlo opateno býti nedlními opakovacími ško-

lami, jež byly povinné pro emeslné un do té doby,

než obdrží výuného vysvdení, pro jiné Oisoby obo-

jího pohlaví — do 20 let.

Bezprostední dozor nad školami normálními a hlav-

ními sven editeli, na ostatních školách místnímu fa-

rái. Vedle dozoru duchovního byl i dozor svtský, k n-
muž v mst magistrát jastanovil mšana, pízmivce

školy, v mstekách a vesnicích vrchnost úedníka.
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Svtští dozorci mli ^peovati o hospodáskou a politickou

stránku, jakož i o pilnou docházku; duchovní o stránku

morální a literní.

Vrchní dozor nad školami v jednoitlivém kraji mohla

komise zemská sviti vrchnímu dohlížiteli, jemuž nále-

želo podávati zprávy o stavu školství a initi opravné

návrhy. Školní komise, nejvyšší zemský úad školní,

skládala se ze 2 až tí školních rad, plnomocníka bi-

skupova, sekretáe a editele normální školy. Její po-

vinností bylo starati se, aby bylo dbáno školního ádu,
užíváno jen pedepsaných knih, šeteno po možnosti

pedipisv o uob a dbáno kvalifikace uitelské. Komise
potvrzovala uitele dekretem ustanovujícím, spravo-

vala a množila školní fond. Ve vcech diiležitiších bylo

jí povinností obraceti se k zemské vlád o pokyny.

Centrální správou bylo generální editelství nme-
ckého školství ve Vídni (Oeneral-Direktion des deutschen

Schulwesens). Tomuto úadu pímo podléhaly školy nor-

mální. Zemským komisím pak uloženo, aby generál,

editelství podávaly pravidelné zprávy o stavu školství

jim podízeného. Byl to poradný orgán dvorního úadu
a byla mu všechna scholastica odevzdána bu k samo-

statnému rozhodnutí, anebo k vypracování návrhu pro

císaovnu.

Aby všechny normální školy byly vedeny jednot-
n ipo vzoru vídeském, o to mla péi dvorská kancelá,

jež se zemskými školními komisemi sdlovala prosted-

nictvím zemských vlád všechna naízení daná normální

škole dolnorakouské.

Školské komise mly v pochybnostech a všech zá-

važnjších vcech obraceti se o radu k dvorské kan-
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celái, která byla zárove odvolací instancí z roizkaz

a rozhodnutí zemské vlády.

Snaha, aby z centra i do podrobností bylo školství

ovládáno, patrná z ustanovení, vedle nhož nebylo dáno

zemské komisi ani skrovné právo samostatn pimo-
vati jednotná ustanovení škoJního ádu na zvláštní po-

mry jednotlivé zem, jalko na p. pi vymování asu
vyuovacího a školního platu, zpsobu donucování ke

školrií docházce a pod. I v takových pípadech musilo

rozhodnutí zemské komise býti díve schváleno kance-

láí dvorskou. Aby centrální systém oznaen byl i zevn,

bylo naízeno užívati ve všech zemích jednotlivých,

stejných úedních blanket, katalog, výkaz, ba i stejn

textovaných pozvánek k výroním zkouškám žákov-

ským.

III.

Centralismus a germanísace.

Tak vybudována ádem Felbingerovým organisace

obecné školy. Rád, hov zcela centralistickým snahám

vlájdním, liboval si, že organisace spojuje veškero škol-

ství v jednoitící celek, a že sousteuje útvary dobe

uspoádané, navzájem se doplující v spoleném, nej-

vyšším stedisku. Radoval se výslovn, že »v nižádném

jiném stát než jen ve šastném Rakousku peuje se tak

o nejnižší š'koly« a že nikde nejsou školy se státem tak

vzájemn sloueny jako v íši císaovny Teresie.

Reformní plán Felbigerv, vtlený v normální ád,

nejrychleji a nejdokonaleji byl realisován v Cechách,

k emuž velice pispl výborný školský organisátor a

paedagog Ferd. Kindermann, jenž, mimochodem eeno,

použil svého úadu jako vrchní dozorce školní, aby
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prakticky v rámci ádu uplatoval svoje myšlenky
o úprav uby ve smru »industrialisaním« a reálném,
zvlášt pi prprav uitel.

Nelze upíti, že normální ád, zajisté ušlechtilý plod
osvíceného absolutismu, je politickým aktem prvního
ádu. Konen politický a národohospodáský význam
lidového vzdlání došel uznání v zákonodárství. Vliv
církve na školství sice nezlomen, ale vzdlání lidové

stalo se nyní záležitostí státní, škola nebyla na dále jen

ecclesiasticum, ale i politicum.

Uzákonním povinné a všobecné docházky, — ovšem
zatím více v theorii prohlášené než prakticky uskute-
ované, — posílen demokratismus. Novou organisací pi-
puštn i laický živel do administrativy školní a zlepše-

ním uitelova prpravného vzdlání a jeho sociálního po-
stavení položen jest základ k vytvoení nového stavu
uitelského, jenž pro svoji poetnost a rozptýlenost stal

se dležitým initelem kulturním.

í^ádem položen první základ k budoucí moderní škole,

a škola nemla na dále ízena býti výhradnými zájmy
a prospchy církve, ale stala se nástrojem politiky státní.

Vývoj školy ve smru zásad centrálního ádu nedál
se násiln a pekotn. Reforma nemohla býti provedena
na ráz bez ohledu na skutené pomry, s nimiž musilo
býti bu jak bu poítáno. Nedostatek ádn vzdlaného
uitelstva, neuvdomlost širokých vrstev obanstva,
veliký a nezlomný ješt vliv feudální, stále ješt znaná
moc církevních orgán, tof byly závažné momenty, jež

nemohly zstati bez vlivu na vývoj školské reformy,
jejímž vlastním, teba že zakrývaným cílem bylo uiniti

ze školy, dcsud církvi a vrchnostem oddané, nástroj zá-

jm státních.
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Školská politika vlády tereziánské musila mnoho, tuze

mnoho slevovati a kompromisovati, chtla-li v tehdejších

tžkých pomrech dosíci aspo ástených úspch, a

realisujíc svj centralistický školský program, setkávala

se pirozen s obtížemi. Její zájem neshodoval se vždy

se zájmy tch initel, bez jejichž ochotné souinnosti

není lze dkladnjších zmn ve školství vykonati. Cílem

vlády zajisté bylo probuditi v lidu silný zájem o stát,

jeho jednotu a prospch, aby tak brzy dosplo se k tomu.

aby zem pod žezlem habsburského domu dosud voln

ovládané splynuly v jeden jednotný celek. Hlavním vý-

znakem šikolské politiky tehdejší byl tedy centralismus.

T&nto centralistický smr ovšem svádl ke

germanisaci nenmeckých národ pomocí školy.

Ješt ped vydáním normálního ádu bylo eštiny ve

školách vládou aspo ponkud dbáno. Tak r. 1744 upo-

zorovány ády jesuitský a piaristský, že nemá býti za-

pomínáno eské ei pi vydání knihy pravopisné. Když

hrab Wžník stžoval si, že pi královské appellaci je

nedostatek úedník, kterým by eský referát mohl býti

sven, vydána r. 1763 resoluce, která vyzývala rodie,

aby své syny dali uiti eštin, a prohlásila, že za stej-

ných jinak okolností, ceteris paribus jen ty osoby budou

v úad dosazeny, které esky mluviti a psáti dovedou.

Ale od vydání normálního ádu byla eština odstrkována

a dbáno výhradn nminy, jež všemožn byla škol-

skými úady favorisována.

Zlepšené školství nazváno nmeckým. Arci název

nového ádu znl: »Allgemeine Schulordnung fíir die

d e u t s c h e Normál-, Haupt- und Trivialschulen«, ale

byl mínn jen rozdíl od škol la/tinských, jak 'patrno na

p. z eského úedního pekladu nazvaného; »Wsseobec-
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ný Sskolni Ržád pro C ž e s k é Normální, neboližto Pra-

widelni, Hlawni a Tr3^\viálni Sskoly w spolených Cýs.

Král. ddiných Zemích pod datum w Widni dne 6. ÍVl-

sýce Prosynce 1774ho Roku. W Praze. Tiskem Prawi-

delni Szikoly. 1776.« Také v eském textu všude je e jen

o eských školách. Avšak potzdjší praxe dala svrchu

eenému oznaení (deutsche) výklad pro germanisaní

snahy píznivý. Pod všelijakými záminkami a stroje-

nými dvody dáván nejvtší draz na nminu a vyuo-
vání eské ei trpno jen jaksi z milosti na n&jnižším

stupni školském a jen jako nutné zlo, které má co možno

nejdíve býti odstranno.

Germamisaní tendence opravných snah byla volné-

mu rozvoji školství tuze na škodu; nebo jednak zby-

tené se ztžoval obtížný úkol škole zavádním nesroz-

Hmitelného jazyka vyuovacího, jednak nemohl nový

školský útvar tak rychle pízn nabýti, vžíti se a roz-

víjeti, jak by se spíše stalo, kdyby provázen byl vtšími

symipathiemi obanstva, kteréž ve svých nejbystej-

ších hlavách náradnostn se probouzelo.

Že školská poHíika vlády tereziánské stavla se v-
dom do služeb germanisaních, patrno z toho, že ani

silné federativní sebevdomí v zemích uherských nebylo

dosti mocné, aby ubránilo se snaze po germanisování

lidu pomocí škol. Byl sice dost píke odmítnut návrh,

aby také tam uzákonn byl jednotný ád školní, ale nic-

mén i v Ratio Educationis, reformním zákonu uherském,

bylo výhradné postavení jazyka nmeckého dekreto-

váno. Pravda, byly pro všechny národnosti propono-

vány v Ratio Educationis zvláštní školy národní s ma-

teskon eí vyuovací, ale souasn akcentováno, že

nmecká e je eí dynastie, spolené správy, armády
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a velikého dílu oibyvatelstva a proto výslovn ustano-

veno, že má se užívati nminy, kde se nejeví mate-

ština zvlášt pohebnou a vysloveno, že je nevyhnuteln

nutno, aby každý obyvatel, který k vojenskému stavu,

emeslu nebo obchodu vnovati se chce, ml píležitost

nauiti se nmin. Proto ustanoveno, že ve všech m-
stech ihned od poátku nové organisace školní, v m-
stekách po nkolika letech a na vsích tehdy, až bude

lze nadíti se úspchu, ustanovováni byli uitelé zpso-

bilí vyuovati jazyku nmeckému. Následky tohoto sy-

stému dostavovaly se brzy a nmina šíena i po ven-

kov, zvlášt v krajích slovanských.

Tereziánská vláda stanovila vbec zásadu, že všichni

uitelé mají nminy býti znalí a v Cechách naídila,

aby dovednjší uitelé posláni byli na vzorné školy, aby

osvoijili si zlepšenou methodu a tím úspšnji stali se

»utraquisty« obou jazyk dobe znalými, nebo prý pro

píšt má si mládež osvojiti nminu i tam, kde se až

dosud jen esky mlíuvilo.

Germanisaní úsilí tak zjevn vyzíralo z vládní re-

formy školské, že vrchnosti i nižší orgány dozírací roz-

umly oprav školské skoro výhradn jen ve smyslu

ponmovacím a vlastní úel školy byl ím dále tím bez-

penji spatován jen v nauení jazyku nmeckému.

Proto také úspch školy posuzován výhradn jen podle

skutených úspch v nmin.
Sám školní rada Kindermann hovl systému tak, že

v úední zpráv o stavu školství hrd oznamoval, že ve

stedních Cechách vyuováno bylo výhradn jen eí n-
meckou. Stžoval si, že nkde setkává se vyuování nm-
in s obtížemi, ponvadž prý dti u rodi neslyší jiné

ei než eské, a doporuoval, aby uitelé také v dob
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mimoškolní uili dti nmin. Nedivno tedy, že uitelé

pochvaly žádostiví sloužili systému tak dkladn, že

na p. ve Zbiroze dti sehrály po zkoušce divadlo po n-
me'C<ku.

A tak krásná theorie Felbigerovy reformy zvrhla se

v rukou centrální vlády, jejíž politika školská vnesla do

organisace školské hned v pO'átcích pekážku úspchu;

nebo zvracela pirozené pomry a podmínky zdaru na

rub a oslabovala úspch výchovné a vzdlávací práce.

IV.

Náklad na školy.

Jinou píinou pomrn malého positivního úspchu

školské politiky tereziánské byla neupravenost náJcladu

na školy. Tendence vládní taktiky byla oividná. Šlof

vlád po pednosti o to, aby radikální pemna školské

organisace nesetkala se se zbyteným odporem. Musily

tedy naped již umlovány býti všechny námitky zúast-

nných initel. Nebylo snadno uhájiti samého principu

obecného školství ped vrchnostmi a klérem, a jenom

silný ruch osvícenského hnutí zarážel vlivné a mocné

nespokojence ped odporem. Nedoporuovalo se tedy

zvyšováním nákladu initi reformu ješt nepíjemnjší.

Zásadou vládní tudíž bylo nezvtšovati berní a neuklá-

dati nových bemen. Proto ani nezvýšen dosavadní škol-

ní plat, nepedepsány žádné nové školní dan a neappel-

lováno hrub ani na dobroinnost šlechty, která by byla

snadno mohla tehdáž ve skrovných poátcích školství

hmotn zabezpeiti. Arci donucovány tu a tam domény,

aby pisply na prospch »obecného blaha«. vyzvány

kláštery k vtším píspvkm s upozornním, že je
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V zájmu církve pispívati na vzdlání mládeže, ale nebylo

v celé akci systematinosti a tuze patrný byly všude

právnické rozpaky plynoucí z nevyjasnnosti a neupra-

venosti otázky nákladu.

A tak podchycovány rozmanité jiné prameny píjm,
aby doplnil se slabý školní fond. Ustanoveno na píklad,

že školnímu fondu patí taxa pozstalostní, ze zábav ta-

neních a divadel. Zabrán interkalár duchovních bene-

ficií, ást pebytku jmní eholního a hlavn užito na pro-

spch studijního fondu jmní zrušeného ádu jesuitského.

Zrušená etná jesuitská gymnasia poskytla levn budov

novým hlavním školám.

Pes všechny veliké obtíže a prvotní nedostatky

útvar školy obecné byl zabezpeen a udržel se trvale.

Obecné vzdlání lidové, by pomrn v malé míe a za

nepíznivých podmínek udílené, šíilo se školami triviál-

ními i do malých vesnic, kam díve nepronikalo. Zaátky

byly arci tuze tžké. Nebylo dost úelných budov, ádn
vzdlaných uitel, hmotných prostedk. Málo uvdo-

mlé obanstvo novot valn nepálo. Nicmén školské

politice tehdejší vlády podailo se, že aspo z ásti zrea-

lisován program komise, jež po zrušení ádu jesuitského

r. 1773 povena byvši úkolem provésti bullu »Dominus

ac redemptoT noster«, prohlásila, že je nezbytno nižší

školství opraviti, každému poddanému dle stavu a

povolání vyuování poskytnouti, schopné uitele usta-

noviti a jednotn, úpln, prakticky, trvale školství upra-

viti a všude nmeckou e zavésti. —
školská politika vlády císae Josefa II. nesla se sm-

rem, jenž uren byl tehdejší státnickou naukou o po-

vznesení obecného blahobytu bez ohledu na skutené

pomry a historický vývoj národ. Vyvrcholený centra-

eská Politika. V. I5
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lismus Školu uniformoval. Škola mla býti nástrojem

centralismu a germanismu. Bylo teba reformu terezián-

skou dokoniti. Hlavn píznivjší podmínky vnjší mly
býti opateny.

V tomto smru vykroeno ku pedu dost rázn, a to

jednak zavedením nucené povinnosti školní, jednak zí-

zením školních patronátii. Bylo již dobe známo, že re-

form tereziánské byla na pekážku hlavn neuvdom-
lost rodiii a že intensivnjšímu rozvoji obecného škol-

ství stavla se v cestu neupravenost otázky nákladu. Pro-

to naízeno úadm kraiským, aby nedbalí rodiové do-

nucováni byli k posílání dtí do škol pokutami, nucenou

prací, odepením chudinské podpory a pod. Naízen také

ádný pravidelný soupis všech dtí školou povinných,

uloženo farám, aby s kazatelen povinnost školní do-

cházky pravideln ohlašovali a pod.

Pes všechno povzbuzování vrchností lákavými slo-

vy, aby si zabezpeily zizováním a vydržováním škol

»v dobrých mravech vycviené a užitené poddané«, a

pes výzvy, adressované bohatým kapitulám, klášterm

a knžím, nedostávalo se poád prostedk k zaízení

potebných škol. Pozvolné pibývání nových škol bylo

v naprostém odporu se snahou vládní po brzkém do-

plnní ídké dosud tkán škol obecných a hlavních. Když

bylo tedy patrno, že dosavadní ustanovení normálního

ádu o povinnosti hrazení nákladu nestaí, hledány pra-

meny hojnjších a pravidelnjších píjm. Na rán bylo

nejprv kostelní jmní. Piostena tedy naízení o povin-

ných píspvcích z interkalárních píjm církevních be-

neficií, naízeno používati na prospch škol ásteného

pebytku i fond bohatých kostel a ád, vyzvány klá-

štery, aby zakládaly a vydržovaly školy pi svých fa-
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iách, a povinnost klášter platiti na vydržování škol pro-

hlášena za trvalou.

Nicmén to všechno nestailo a proto pikroeno

k úprav pomr patronátních. Podle všeobecného ádu
školního náleželo obcím a dominiím postarati se o udržo-

vání škol, nebylo-li jiných místních školních fond a pod.

Povinnost vrchnosti jako patrona pispívati ke škole ply-

nula z jeho práva obsazovati faru, k níž škola jaksi nále-

žela. Nebylo tedy pvodn zvláštního patronátu škol-

ního a držitelé patronátu vykonávali práva a povinnosti

ke škole jako patronové farní, tudíž ze zákona.

Ale nebylo pevnjšího ádu, který by byl pesn vy-

mil míru plajtební povinnosti patronátu a pomry pi-

tronatní vbec staly se tuze komplikovanými. Patronem

farním, a tudíž souasn školním, byl na konfiskovaných

statcích jesuitských a klášterních náboženský a studijní

fond, v obcích, kde josefínské fary založeny byly, bu
náboženský fond nebo vrchnost, jinde dominie, kláštery,

magistráty, obce, jednotlivé svtské i duchovní osoby,

na statcích státních správa statk a j. v.

Proto nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. února 1^87

pikroeno k výslovnému ustanovení ádu patroiiatu

školního. Všude tam, kde nebylo píznivce školy, který

by založením a vydržováním školy práva patronátu si

získal a kde dosavadní patron povinností svých neplnil

anebo kde vrchnost patronem školy býti nechtla, ml
na dále patronát školní odevzdán býti patronátu farnímu,

takže od tch as držitel patronátu farního souasn byl

vázán potebné školy zizovati a vydržovati. Vzájemný

pomr patrona, vrchnosti a obcí upraven tak zvanou

konkurrencí, kterou vymoval se mezi eené ti i-

nitele náklad stavební a vydržovací. Povinnost upra-

lo*
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vena dvorním dekretem taik, že mla vrchnost ke stavb
zaopatiti potebné stavivo, patron zaplatiti emeslníky

a obec obstarati potahy a dlníky, kteí by na zpsob
roboty potebné stavební práce vykonali. Pozemek mla
darovati bu obec, bu vrchnost anebo byl na spolený

úet všech tí konkurrentú zakoupen.

Nyní, kdy konen upravena 0'tázka nákladu, mohlo

se pomýšleti na rozhojnní škol. Naízeno tedy, aby ško-

la byla zízena všude tam, kde v obvodu pl hodiny ce-

sty nachází se 90—100 školou povinných dtí a ustano-

veno, že pro každých dalších 50 dtí má býti pibrán

uiteli k ruce jeden pomocník.

Souasn pikroeno k ešení otázky típravy uitel-

ských plat. Stanoveno bylo pro uitele a pomocníky na

škoJách triviálních minimum píjmu, tak zvaná congrua,

do níž však zapoítávaly se i píjmy, plynoucí uiteli ze

služeb kostelních, jako z varhanictví, kostelnictví. za zvo-

nní a pod. Congrua vymila však plat tak nízko (pro

uitele 130 zl.. pro pomocníka 70 zl.), že bylo uitelm
dáno dovolení, aby si od žák vybírali malý pevn stano-

vený školní plat. Uitelé škol normálních byli i na dále

placeni ze školního fondu.

V.

Za vlády josefinské.

Období josefinské obrodilo školy nekatolické, jež do

té doby smly býti jen v Ašsku, Bukovin a Slezsku. To-

leranním patentem z 13. íjna 1781 povoleno vyznava-m náboženství augšpurského a helvetského, že smjí
zíditi si sbor, chrám a že školu postaviti mohou tam,

kde se pihlásí nejmén 100 rodin nebo 500 duší k prote-
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stamtskému vyznání. Sbory smly si ustanoviti domoro-

dého, methody znalého uitele. Ponvadž však nebylo

lze zbaviti katolické uitele píjm, plynoucích ze škol-

ního platu dítek akatolických, nesmly ovšem akatolické

školy zizovány býti v místech, kde již katolické školy

byly zízeny. Také židovským obcím v místech, kde

byla hlavní synagoga, propjeno právo zaíditi školu.

Znamená-li tak školská politika josefínská jistý po-

krok, pokud se týe svobody náboženské, nemožno po-

chváliti tehdejší snahy germanisaní, vyplývající z ne-

utuchající touhy po jednotné uniformovanosti obecného

školství.

Nmina prost naízena do všech škol a název

»deutsche Schulen« pozbyl již prvotního významu, jaký

ml ješt za Marie Terezie. Všude patrná a úmyslná

germanisace, pomocí škol provádná, nemohla arci získati

škole píznivc práv v nejuvdomlejších vrstvách e-
ského obanstva, a bylo to zvlášt eské knžstvo, jež

dovolávalo se nutné souvislosti kazatelny se školou a

prohlašovalo, že se k užívání nmecké ei ve školách ne-

propjí, ponvadž je nepirozeno, aby lid vzdláván byl

eí jemu nesrozumitelnou. Proto se ovšem v eských

zemích germanisaci taik nedailo, jak si rozhodující vlád-

ní kruhy pály.

Sablonovitost a centralisace tehdejšího vládního re-

žimu šla tak daleko, že naízena písn jen jediná »nor-

mální« methoda, vydán písný zákaz užívati jiných knih

než pedepsaných, ba pedepsán i jednotný rukopis,

jednotné rozvrhy školní a dokonce vydány jednotné

plány a rozpoty pro školní budovy.

Nicmén nkterá z velmi etných naízení tehdejších

znamenají pokrok. Odstraovány nejhrubší zpsoby t-
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lesných trest školních, nahrazovány tresty ipsobícími

na cit, zavádny do škol nové ipedmty: zpv a ženské

runí práce, K nejdležitjším dobrým reformám ítati je

naízení písného dohledu, aby ustanovováni byli jen

uitelé zkoušení a zavedení jakéhos takéhos pokraova-

cího školství ve form nedlních a sváteních opakova-

ích hodin.

VI.

Reakce.

Krátká doba vlády Leopoldovy nepinesla škole žád-

ných zmn. Za to školská politika vlády císae Fran-

tiška I. vyznauje se mnohými pronikavými zmnami,

bohužel ve smru reakním, který urován byl silným

vlivem francouzské revoluce a povšechnou zmnou teh-

dejšího kulturního a politického života. Systém josefín-

ské politiky, která se opírala o povznesení a posílení lidu,

ztroskotal a znehodnotil se pod zdrcujícím dojmem udá-

lostí francouzských a nastoupila reakce, kterouž na poli

školském zahájil Rottenhann, vyslovuje zásadu, odkázati

venkovské školy do píslušných mezí.

A vskutku Rottenhannovi podailo se zvrátiti refor-

my 'tereziánské a josefínské, stejn nenávidné vrchností

jako duchovenstvem i obcemi, poraziti princip školy

obecné jakožto ústavu pro všeobecné vzdlání a ponížiti

tak škoJy triviální na ústav chudinský, jehož údlem mlo
na dále býti, aby vychoval dti chudých rodiv, by

z nich stali se lidé srden dobí, poddajní, pracovní.

Pro dti bohatších rodin proponoval Rottenhann

hlavní školy ve vtších mstech. Aby zabránilo se ná-

valu chudších do hlavních škol, ml tu vybírán býti
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Školní plat, kdežto dosavadní školné na triviálních ško-

lách mlo býti zrušeno.

Snížiti úrove škol a podrobiti je zcela moci státní,

bylo cílem projekt Rottenhannových. Neradili tento »re-

formátor« nieho mén než zrušiti jakýkoliv vliv odbor-

ník paedagogických na školství a odevzdati školy v moc
státní policie.

Reakní tyto snahy po znehodnocení venkovských

škol a tudíž po snížení vzdlanostní úrovn nejširších

vrstev lidových neibyly nijak zastírány nebo pikrašlo-

vány. Rottenhann oteven navrhoval, že uiteli není

teba zvláštního a vyššího vzdlání, ani odborného, ani

obecného, a že staí tu snadno jen prostí emeslníci. Vy-

slovil zásadu, že školy menších mst mají se jen zcela

málo lišiti od škol vesnických. Navrhoval, aby výchova

dívek v mstech odevzdala se výhradn jen klášterm

a chtl, aby všechno vyuování bylo spiato s církví co

nejtsnji.

Na základ tchto reakních návrh Rottenhannových

vypracovala zvláštní revisní komise školská návrh nové

organisace školské. Tato osnova obdržela r. 1804 císa-

skou sankci a stala se základem, na nmž vybudován

školní zákon, vydaný dne 11. srpna r. 1805, vydaný pod

jménem: »Politische Verfassung der deutschen Volks-

schulen.«

Principy tohoto zákona spravovalo se školství obec-

né až do vydání íšských zákon z r. 1869, a je tudíž

teba aspo nejpodsitatnjších moment vzpomenouti.

Motivace nového zákona vycházela ze stanoviska, že je

obecnou hlavní chybou lidového vzdlání, psobí-li se

jednostrann na rozvoj jen jedné duševní schopnosti,

anebo když i pi souladném vzdlávání všech duševních
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sil nepihlíží se ke zvláštním potebám jednotlivých tíd

a chce se opatiti každé tíd obyvatelstva všech vd-
ních hodnot. Proto je dbáti, aby vtšin žák zprosted-

kovaly se jen takové pojmy, které neruší pracovní lid

v jeho vlastním povolání, neiní jej s životním osudem

nespokojeným, ale naopak povšechný myšlenkový sy-

stém žactva omezují jen na plnní mravních povinností

k domovu a obci.

Proto v triviálních školách dbáti jest po pednosti to-

ho, aby pravdy náboženské vnikly hluboko do srdcí mlá-

deže, aby žáci uili se nazírati na všechen živoí kesan-
skou mravoukou. Na venkových školách uiti je tudíž

vedle náboženství jenom tení, psaní a poítání. Pi-

pouští se leda ješt návod k praktickým písemnostem.

Ani do hlavních škol neipipouštly se reálie a teprve ve

tvrté tíd obsahovala osnova zem<pis, rakouský dje-

pis, mictví, mechaniku, stavitelství, kreslení, fysiku a

pírodopis.

V pedepsané method zdrazováno pstování pa-

mti a uitelm písn zakázáno dále zacházeti, než kam
sahá uivo pedepsaných uebných knih. Uitelm písn
uloženo, aby pijímali sv. svátosti. Prpravu uitel

škcl hlavních opatiti ml šestimsíní kurs na škole nor-

mální, uitelé škol triviálních mli se vzdlávati na tí-

msíním kurse na škole hlavní. Patrno, že míra uitel-

ského vzdlání stanovena tu zúmysla tuze nízko.

Uitelé ustanovováni byli zemskou vládou po návrhu

konsistoe. Praesentaní právo na školách triviálních z-
staveno patro^nu školy. Se službou školní má všude spo-

jena býti služba kostelní, a píjmy z ní plynoucí zapoí-

tati je do congruy. Obce platí uiteli školní plat. Chudé

dti jsoiu od placení školného osvobozeny. Uiteli dovo-
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luje se V mimoškolních hodinách soukromým vyuováním
si ipivydlávali. Starý a churavící uitel má vyžádati si

pomocníka s dovolením konsistoe. Nárok na pensi má
jen uitel školy hlavní. Pozstalí sirotci a vdovy odká-

záni jsou na milosrdenství obcí a pokladen chudých.

Povinnost školní trvá od 6. roku do ukoneného

12. roku vku. Ped 9. rokem nesmjí dti pijímány býti

do práce továnií. Opakovai vyuování na venkov ulo-

ženo duchovním správcm a uitelm za povinnost,

v mstech jim doporueno. Maximum dtí pro jednoho

uitele stanoveno na 100. Náklad na stavbu školy a otop

opatuje se konkurrencí patrona, obce a vrchností. Ná-

bytek opatuje patron.

Reakní systém Rottenhannv udržel se na velikou

škodu lidového vzdlání po dlouhou dobu 40 let, v pod-

stat málo jen zmnn. Ani perioda císae Ferdinanda

nepinesla dležitjších zmn školské organisace a sprá-

vy. Zákonodárství školské sice neustalo, ale odpor proti

novotám byl tehdy daleko mocnjší než snahy reformní.

Zaznamenati jest tu jen malé polepšení právního posta-

vení uitelského stavu, jednak zvýšením congruy na tri-

viálních školách do 150 zl., jednak zaazením uitel

mezi »honoraci«, dále prodloužení povinné prpravy

uitelské na šest msíc, zavedení povinného vyuování

opakovacího a p. v.

VII.

Doba Ferdinandova.

V klidné dob Ferdinandov, chudé na podstatnjší

opravy školské, poal se u nás via facti a uvdomle p-
stovati eský, národní ráz škol. V eských zemích nikdy

nebylo pochopení pro název »n m e c k é školy« ve
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smyslu, jaký mu dávaly úady vládní. Oividná germani-

saní praxe orgán vládních a vrchostenských stavla

lidu názorn na oi, že chce se školou škoditi práviim ja-

zyka eského a proío prese všechnu pilnou snahu vládní,

která v jednotném, t. j. nmeckém rázu školství spato-

vala hlavní úspch školský, zizovány byly školy s e-
skou vyuovací eí vhvem probuzeného národního hnu-

tí. Tehda nevážnost k jazyku eskému pestávala, nad-

šení vlastenci vyuovali eštin na gymnasiích, ba

i vrchnosti dávaly své dti uiti jazyku eskému.
Jednotliví vlastenetí knží a uitelé eští, uchváceni

hnutím národním, usilovali literárn o vnitní zdokona-

lení škol eských a zjednání práva jazyku eskému ve

školách, jako na píklad Rautenkranc lánkem: »Pro
by se mlo v hlavních školách království eského uiti

také esky a eštin,* nebo F. J. Svoboda pojednáním

»0 škodách plynoucích z nmeckého vychování eské
mládeže v našich hlavních školách.*

Tak pipravována znenáhla pda reform školské ve

smyslu roA^oprávnosti národní. Vbec ím dále tím ze-
telnji se ipoiznávalo, že útvar školský, založený na prin-

cipu Roittenhannov, se pežil. Triviální školy dávno již

nestaily kulturním potebám a také hlavní školy valn
neprospívaly, jsouce tísnny mechanismem, který ve

smyslu tehdejšího svrchovaného konservatismu nedo-

pouštl po celá desítiletí žádných oprav, ba ani úchylek

od pedepsaných a dávno zastaralých uebnic.

Tato stagnace byla tím nápadnjší a neudržitelnjší,

ím patrnjší byl zdravý reformní ruch v oboru škol-

ském v západních zemích a zvlášt v Nmecku, kde bu-

jela školská literatura a podstatn zlepšeny podmínky

školské ipráce, kdežto zde byli uitelé nedostaten vzd-
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láni a tak málo placeni, že musili vtšinu asu vnovati

práci mimoškolské.

Konen vánek volnosti zavál i do starého Rakouska

a revoluní rok 1848 stal se poátkem nové, dležité éry

v rozvoji lidového školství.

VIII.

Feuchterslebenova školská organisace.

Nové politické pomry nemohly zstati be^ mocného

vlivu na smr politiky školské, a již samo zízení samo-

statného ministeria vyuování jako centrálního úadu
dne 23. bezna 1848 dekretované bylo pedzvstí zhod-

nocení školství jako dležitého odvtví státní správy.

Hlavní parolla prvního rakouského ministra vyuo-
vání svob. pána Sommaruga, obsažená v programu ze

dne 30, bezna 1848, hlásajíc, že teba ve všech odvt-

vích lidového vzdlání spti ke zmn, byla jen výrazem

pesvdení, že ubohý stav školství na dále udržeti se

nedá.

Když 9. ervna 1848 Sommaruga odstoupil, pevzal

správu ministeria svob. pán Doblhof (od 15. ervna do

21. záí) a opíral se zcela o státního podsekretáe svob-

pána Feuchtersleibena, muže osvíceného. Ten pipravo-

val nyní reformu školskou, stanoviv reformní svj prin-

cip potebon »u vésti nároky církve do rovno-
váhy spotebou zdravé opravy školské«.

V tom smru vypracován za spolupsobení minister-

ského rady Fr. Exnera známý návrh nárysu reorganisace

školství (Entwurf der Qrundziige einer Reorganisation

sámtlicher Schul- und Studienanstalten).
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Základní principy návrhu Feuchtersiebenova zname-

naly skutený pokrok a vysoko povznášely význam
obecné školy. Vycházely z poznání, že v systému veej-

ného školství jsou obecné školy pedním a zárove nej-

dležitjším lenem; nebo mají nauiti oné míe vdo-
mostí a dovedností, jíž na píšt žádný oban postrádati

nemá. Opíraly se o pesvdení, že tam, kde všechen lid

je oprávnn k úasti na zákonodárství, nesmí žádné ná-

mahy a žádné obti šeteno býti, jde-li o vzdlání lidu.

A proto Feuchtersleben vidl podstatu žádoucí opravy

ve vyšším vzdlání uitelstva, zlepšení jeho vnjšího

stavu a v opatení takové správy školní, která všech-
ny zájmy stejnou péí a dkladnou horlivostí sleduje.

Krásné zásady; a by nebyly uskutenny zúplna,

zstaly nicmén památným dokumentem reformních snah

a nikdy nebyly bez vlivu na další formaci školskou.

V podstat proponoval návrh Feuchterslebenv novou

organisaci školskou takto: Vydržování školy je záleži-

tostí obecní. Dosavadní vydržovatelé pispívají do po-

kladny obecní. Subsidiárn pispívá na školy i zem a

stát. Na venkov se školní plat neplatí. K uebným ped-

mtm pidává se ješt pírodopis, tlocvik, nauka o vla-

sti a zpv. Každá triviální škola bude trojtídní. Du-

chovní mohou ást vyuování vzíti na se. V y u o v á n í

bu udíleno výhradn jazykem mate-
s k ý m. Píprava uitel konej se na 2—Sletem kurse.

Nejmén dvakráte do roka sejdtež se uitelé ke konfe-

rencím, jichž úastní se i duchovní. V každé zemi vydá-

ván býti má školní asopis. Každá škola mj malou

knihovnu a sbírku uebných pomcek. Uitelé dostávejte

pevný plat, jehož nejmenší míru vymí snm tak, aby

uitel mohl se škole a kru úpln vnovati. Obec pispívá
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k uitelov pensi, ale uitel vedle toho je povinen státi

se lenem pensijního ústavu.

Z pkného toho programu realisovány na rychlo jen

nkteré reformy, je7 nevyžadovaly nákladu. Tak stano-

veno, že vyuovací eí žák má býti mateština, zaru-

ena volnost methody, vydáno naízení o svolání uitel-

ských konferencí, prijpravné kursy uitelské prodlouženy

na celý rok a pod. Pronikavjší zmna nebyla možná pro

nedostatek hmotných prostedkv. Ba dokonce nkteré
školy se zhoršily, ježto šlechtití patroni vlivem nových

pomr po zrušení roboty a poddanství ustali na školy

pispívati a vrchnost pedstala de facto býti lenem kon-

kurrence.

A proto musili nástupci Feuchterslebenovi : svob. pán

Helfert, státní podsekretá, který úadoval od 19. listo-

padu 1848 do 20. íjna 1860, i ministr vyuování hrab
Lev Thun (od 18. ervna 1849), ešiti nejprve obtížnou

otázku nákladu na školy. Tato byla tím obtížnjší, ím
složitjším a nejasnjším stával se vzájemný pomr
len konkurrence, z nichž nikdo po zmnných pom-
rech po r. 1848 k platu na školu znáti se nechtl; nebo
obce, vyvozujíce svoji povinnost z pomru poddanského,

zdráhaly se na školy pispívati, když pomr byl roz-

vázán. Musilaf tudíž Helfertova naízení obcím teprve

pipomínati, že zrušením poddanosti není zrušena povin-

nost ani obcí ani patrona na školy pispívati.

IX.

Thunova školská politika.

Thunova školská politika neprokazovala podstatných

úspch nejen z nedostatku hmotných prostedk, ale
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i pro neuritý, mlhavý smr. Kolísala. Brzy provádla

levné reformy ve školství a budila zdání, že hoví probu-

zenému sebevdomí lidových vrstev, rostoucí snaze po

autonomii, jarému národnímu uvdomování a také mo-
hutnícímu reformnímu ruchu v adách uitelstva; ale brzy

jako by se lekala všeho toho kvasícího hnutí a odchy-

lovala linii svého smru od pokroku siln k reakci.

A tak »tiché období« Thunovo na jedné stran pi-

pouští jazyk národní do hlavníoh a mstských škol, hoví

snahám po interkonfesionálnosti škol, prohlašuje právo

každého dítte bez rozdíl sociálních a konfesionálních na

školní vzdlání, pemuje mnohé triviální školy ve

farní a lépe je organisuje, zavádí do škol nové pedmty
(kreslení, zpv, tlocvik), odstrauje polodenní vyuo-
vání, vydává nový ád o uitelských poradách, upravuje

osnovu pro mšanské školy podle zreformovaných

osnov nižších škol reálních, zdokonaluje školy opako-

vai; ale na druhé stran usilovn peuje o to, aby nm-
ina nabyla vrchu, brání snahám po interkonfesionál-

nosti škol, omezuje práva uitelských porad na minimum

a proti liberálním smrm zdrazuje, že Školní zí-

zení (Schulverfassung) z r. 1805 je v plné pla)tnosti.

Na jedné stran posiluje vliv centrální správy státní

na školství oproti výhradnímu vlivu církevnímu a zi-

zuje zemské, krajské a okresní školní úady, jež mají

podléhati politické správ zemské, odevzdává paedago-

gicko-didaktickou správu školství do rukou odborných

rad, centralisuje dozor a správu, chce, aby o všech

záležitostech obecného školství podávány byly mini-

steriu nejpodrobnjší zprávy a naizuje proto množství

statistických tabel, pehled a výkaz; ale brzy instituci

školních rad ruší, kompetenci správních orgán státních
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omezuje, peuje o to, aby církevní dozor nad školami

zstal a se utužoval, zdrazuje konfesionálnost škol,

favorisuje katolický ráz ve školách a p.

A pece toto kolísání znamená vzestupný smr. Je

z nho patrno, že vdomí o politické dležitosti školy

proniká. Škola skuten již pestává býti výhradným
pedmtem zájm církevních, centrální správa domáhá
se ve školství plného vlivu, ale souasn vystupují i ná-

roky národností a samosprávy.

X.

Konkordát.

Ješt jednou zvítzily proudy reaikní a kolísavosti

nerozhodné éry Thunovy uinil konec konkordát, násil-

nický a nepirozený pokus o zavedení stedovkých
ád do formace novovké, hrubý, bezohledný in Ba-

chova despotismu pohrdající vlí, snahami a city pro-

bouzejícího se Udu.

Konkordát uzavený mezi státem a sv. Stolicí pa-

pežsikou 18. kvtna 1855 a prohlášený 5. listopadu téhož

roku odevzdal školu zcela církvi a konfesio-nální ráz

školství dovršil. Odevzdal církvi nejen statky studijního

fondu, ale i všechen vrchní dozor nad vnitrní, tedy nej-

dležitjší stránkou školství, ponechav si pouze dozor

nad stránkou materiální, škola pestala býti politicum

a stala se ústavem výhradn konfesionálním.

Uitelé i dozorci musili býti téhož vyznání, jakému

sloužila škola. Školy simultánní povolovány jen s nej-

vtšími pekážkami a jen zcela výjimen. I privátní

školy musily býti konfesionální. Biskupové, jako vrchní

orgánové školští, nefungovali jako zmocnnci státní, ale
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jako vrchní pastýi z vlastní, nijak neomezované moci.

Konkordát nepokryt ustanovil, že »biskupové jaJco vrch-

ní pastýi budou íditi náboženské vychování mládeže

na veejných a soukromých školách a nad tím bdíti, aby

v žádném pedmtu vyuovacím nic nepicházelo, co

by se píilo katolické víe«.

Pro úad uitelský nestailo ustanovení úadu stát-

ního, ale nezbytnou byla missio canonica. Uitelé octli

se nejen pod písným dozorem církve, ale i v její moci,

nebo konkordát stamovil, že »víra toho, kdo uitelem

ustanoven býti má, musí býti bez úhony« a hrozil vý-

slovn: »Kdo s pravé cesty se uhne, budiž s místa se-

sazen.« Ba nejen škola sama zcírkevnna, ale i uitel-

stvo jako stav prohlášeno církevním a piln dbáno, aby

uitelstvo jako církevní orgán se projevovalo. Proío na

p. naízeno, že i porady uitelské musí míti náboženský

ráz a poínati se musí modlitbou' nebo církevním

zpvem.

Tak za heslem: Christianisierung des Unterrichtes

vrženo školství o pl století nazpt. Ale ilý sociální a

politický živo<t tehdejší nedal se již utlumiti a ty tam byly

»krásné asy« z doby Františka I., kdy vychování bylo

zaízeno tak, aby »lid žil v opravdové nevinnosti rajské*.

Konkordát éry bachovského absolutismu zakikl uitele,

oddálil sice reformy školské, ale nemohl ohraditi stát

Hrázemi dost nepronikavými, aby se nevedraly sem po-

krokové proudy z ciziny.

A když se dosplo k poznání, že ani vlastním úelm
tehdejší politiky zahraniní konkordát neposloužil a ital-

ský klérus Rakousku se nenaklonil a když ztracena krás-

ná Lombardie, zmizelo celé reakní dílo, zmizel i Thun a

r. 1860 vydán íjnový diplom, jímž slíbena rakouským
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národm ústavnost, ministerium vyuování zrušeno a

jeho ú'kaly pevzalo ve státním ministeriu zízené poradní

oddlení pro kultus a vyuování, jež fungovalo až do

r. 1867.

XI.

Zrušení patronátu.

Svží konstituní ruch, který hned po vydání íjno-

vého patentu obecn zavládl, nemohl arci zstati bez

vHvu na politiku školskou. Pronikalo všude pesvdení,
že školství obecné zreformováno býti musí a pipravo-

vala se situace k dkladné zmn organisace školské.

Faktické pomry školské, jako piroizené dsledky teh-

dejšího ruchu kulturního, dale'ko již ubíhaly z tsného

rámce dosud platných zákonitých pedpis a situace

pro reíormu školskou pipravována jednak obanstvem,

hlavn mstským, jehož zvýšeným kulturním potebám
dosavadní formace dávno již nepostaovala, jednak a

hlavn uitelstvem, jež ihned 'byste použilo konsti-

tuních práv, aby se organisovalo, tiskem i slovem pro-

pagovalo zlepšení školství a ovšem i svého ubohého po-

stavení.

Oboje toito svorné úsilí, jak obanské tak uitelské,

proniknuto bylo siln ideou národní, která poskytovala

reformnímu hnutí mravní základ, sílu i nadšení.

První prlom do starých ohrad dusících rozvoj ná-

rodního školství stal se zrušením školního patronátu.

Patronáty školní ohrožovaly školství nejen proto, že

poutaly školství k církvi, jsouce zpravidla zárove pa-

tronáty farními, ale hlavn proto, že nikdy neposkyto-

valy školám hmotné pomoci v potebné míe a nechá-

valy otázku nákladu na školy poád nerozešenu.

eská Politika. V. 17
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O hrazení nákladu kon/kurrencí patronátu, vrchnosti

a obce podle polit, naízení z r. 1805 jsme již na písluš-

ném míst pojednali. Povinnost hraditi náklad osobní

nebyla jednotn upravena. Uitele škol hlavních a nor-

málních platil škol. fond, ale kongrua ostatního uitelstva

shánna ze školného, kostelní služby, píspvk z ko-

stelního jmní, nadání a j. Normální fond jen kongruu do-

pliíoval do 150 zl. a to dle fasse, kterou všechny ty píjmy

z rzných pramen byly vykazovány. Po zrušení pod-

danství zdráhali se patronové povinn náklad na školy

hraditi, pispívali jen dobrovoln, ale práv si ponechali.

Obce, jimž nepiznáno skoro žádné právo a jichž úa-
stenství na školství omezovalo se vlastn jen na zajištní

nákladu, nejevily ochoity platiti více než díve, zvlášt

když jim bylo patrno, že centrální správa osvojuje si

nejvtší vliv. Bemeno obcí rostlo nad to tím, že do-

zorí úady neustávaly usilovati o zizování škol nových

a rozšiování dosavadních a že r. 1854 naízeno obcím,

aby nahrazovaly uitelm paušáln šikolné za chudé dti.

Za tohoto stavu, kdy ani otázka vcného ani osob-

ního nákladu nebyla ádn a urit upravena, škole da-

iti se nemohlo. Náprava se stala teprv, kdy íšský zá-

kon z 5. bezna 1862 a zemský zákon ze 16. dubna 1864

piknuly pravomoc nad národními školami obcím a ikdy

uloženo jim za povinnost peovati o zizování, udržo-

vání a dotaci národních škol vedle povinností patronát-

ních do té doby trvajících a zvlášt, kdy zákonem zem-

ským ze dne 13. záí 1864 i tyto závazky bývalých vrch-

ností a patron, pokud nespoívaly na zvláštních titulech,

byly zrušeny a všechen náklad na školství uložen ob-

cím, kterým ovšem piknuta i všechna práva zrušených
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patronát i právo presentace uitel. Ta však podléhala

schválení zemské vlády.

Obstarávati náklad bylo nyní povinností obecního za-

stupitelstva a kde k jedné škole bylo nkolik obcí pi-

školeno, bylo na autonomním školním výboru, v této

vci okresnímu výboru podízeném, aby náklad opatil.

Mnohá eská msta již díve dobrovoln hradila sko-

ro všechny náklady sama, pemovala triviální školy

v hlavní a doplovala je nižšími reálkami (podreálkami,

mšanskými školami). Nyní po zrušení patronátu obce

obtovn stavly budovy a vbec pomrn peliv

o školy dbaly.

Ušlechtilá horlivost eských obcí posilována byla

nejen rostoucím vdomím obanským a konstituním,

procifovanou potebon dokonalejšího vzdlání lidového,

ale zvlášt mOhutnjícím fuvddmním národním. O pro-

buzení živého zájmu pro školu zasloužilo se velice i ui-

telstvo, jež stálo v popedí snah vlasteneckých, úast-

nilo se chut ruchu národního a získávalo tak škole a li-

dové osvt pízn, jež proikazována byla z pesvd-
ení, že zlepšením školy slouží se prospchu národnímu.

A tak pechodná úprava otázky nákladu na školství

znamenala v tehdejší dob nepopiratelný pokrok u po-

rovnání s dívjším provisoriem, plným neuritostí a

kolísavosti.

XII.

Zápas o rovnoprávnost ve školách.

Nejdležitjší reformu vnitní pinesl tehdy zemský

zákon ze dne 18. ledna 1866, jímž konen eskému ja-

zyku pojištno na školách trvalé právo a prohlášeno, že

vyuovací jazyk ve veejných školách má býti jeden

17*
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Z obou zemských jazykv a druhému jazyku zemskému
že smí teprve od tetí tídy poínaje v neobligát-
n í c h hodinách vyuováno býti.

vKonen pronikla zásada rovnoprávnosti jazykové

na školách, která sice již r. 1848 byla prohlášena a po-

zdji optovn v mnohých zákonech a naízeních uzná-

vána, ale teprv r. 1866 urit a bez výhrady uznána.

Vdomí o hodnot a dležitosti vyuovací ei ma-

teské rostlo s národním probuzením. O právo jazyka

eského ve školách bylo nkterými horlivými vlastenci

eskými usilováno i v dob, kdy jiným ani nepipadlo, že

by vyšším vdomostem bylo vbec možno vyuovati ji-

nak než v jazyku nmeckém, a již Vinaický se svými

druhy v pamtním spise o stavu vyuování, vlád po-

daném, hradil se proti privilegiu nminy a žádal, aby

jazykem vyuovacím na školách obecných byl jazyk

vtšiny obyvatelstva.

Tehdy uilo se na normální škole jen nmecky. Hlav-

ní školy v mstech mly vždy první tídu eskou, a
i tu horliví dozorci, sloužící vládnímu systému, zavádli

nminu již do první tídy. V druhé tíd uilo se ob-
ma jazyky a tída tetí byla již úpln nmecká. Teprve

r. 1848 podléhá vláda národnímu hnutí a zizuje první

hlavní školu eskou v Praze spolen s eským kursem

pro uitelstvo. Nicmén nebylo ani v padesátých letech

v mstech eských a moravských skutených národních

škol. Byly znmeny nejen podreálky, ale i vyuování
na elementárních školách bylo utrakvistické. V ryze e-
ských mstekách vyuováno nkterým pedmtm, ba

i náboženství nmecky a nkde dokonce eští žáci po-

kutováini, promluvili-li vbec na šikole es'ky.
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Pes to, že Feuchterslebenv reformní návrh slibo-

val, že bude dbáti zásad demokratiokých, konsti-

tuních a osvtných a že vyuovací eí má býti vý-

hradn mateština, ješt r. 1862 Josef Wenzig ve svém

»Provedení rovnoprávnosti obou národ ve školách e-
ských« žaluje, že »v celé zemi není jediného ústavu pro

žáky nmecké, kde by jakýkoli pedmt byil esky ped-

nášen*, kdežto »od žáka slovanského se žádá, aby již

záhy mocen byl jazj'^ka nmeckého ve stejné míe, jako

žák nmecký*.

Ovšem politický zápas o rovné právo jazyka e-
ského ve školách národních veden byl tehdy houževnat.

Pedstavitelem germanisaního systému vládního v Ce-

chách byl mocný a zpátenickými kruhy siln podporo-

vaný školní rada Maresch, jehož násilnostem úinn od-

poroval hlavn P. František ezá v asopise »Škola a

život«. Vydatnými spolubojovníky za právo jazyka e-
ského na školách byli dále Jos. Wenzig, Fr. Daneš, svob.

pán Alexandr Helfert a j., z nichž obzvlášt na smr
rozvoje vlivn psobil Wenzig svými spisy: »Rozjímání

rakouského obana o cis. vlastnoruním listu ode dne

9. záí 1857« ; xMyšlénky o vychování na základ národ-

ního charakteru* ; »0 školách rakouských s ohledem na

základní myšlenku vychování s rázem národním*.

Politickou tribunu poskytla otázce rovnoprávnosti

jazykové ve školství adresní debatta r. 1861, kdy sešla

se íšská rada. eské žaloby, že se neprovádjí ani zcela

skrovná naízení, vydaná na prospch jazykové rovno-

právnosti ve školách, odbyl cynicky Schmerling, odvo-

lávaje se k jakýmsi prý vyšším ohledm na prospch

vdy a osvty.
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Tehdy dr. Rieger lapidárními slovy shrnul, co doma
jen literárn z ad eských zápasník o jazyikovou rov-

noprávnost ve škclách bylo prohlašováno, a zvrátil argu-

mentaci Schmerlingovu hájící nmeckost gymnasií, pro-

tože prý universita je nmecká, poukazem na stav ve

škodách obecných, ikde se proti snahám eským dokazo-

valo, ponvadž gymnasia jsou nmedká, že muisí též

Jilavní školy býti nmecké. Rieger správn a vtipn vy-

znail sméšnosit tchto dvod slovy: »Ponvadž školy

hlavní a národní jsou nmecké, tož musí i školy abece-

dáské býti nmecké, a tak po tomto argumentaním
žebíku se mže germanisovat až do lna mateského.

«

Nejen knižn a v parlament, ale i novinásky veden

byl boj o rovnoprávnost ve školách. Po Havlíkovi, 'který

;ieusitával hlásati, že »iprvní a nejhlavnjší pée naše musí

)ýti o národnost, o jazyk« a který v zabezpeení práva

jazyka eského ve školách vidl »zá'klad veškeré ostatní

svobody*, ile bojoval za rovnoprávnost ve školách Ši-

piákv Posel z Prahy. Nejpamátnjším a nejvýzna-

fijším stal se známý Otevený list panu školnímu ra-

dovi Mareschovi v prvním; ísle Národních List (1. ledna

1861), jímž dr. Julius Qrégr vznáší veejnou obžalobu,

že škol. rada Maresch, trící ješt na poátku let šede-

sátých ve školní správ jako pežitý zstatek bachov-

ského systémn, zavádí nmecké uitele na hlavní školy

eské a nmecké školní sestry do Cech. Vytýká, že na

místo ádných eských knih zavádí se nmecký suo-rogát

,s eskou terminologií, že dti ze tvrté tídy vystupující

nenauily se eštin a uitelé do-sazováni, aniž vykázati

se mohli klasifikací eskou. Otevený list vi germa-

nisanímu systémn volá: »Ghce-li národ bez starosti a
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bez obávání do budoucnosti ihledti, nevyhnuteln mu,

aby mládež národn a k svobod vychovával.«

Také snem zemský poskytl píležitost, aby jed-

náno bylo o rovném právu obou jazyk ve školách. Hned

v prvním zasedání 12. dubna 1861 podal Wenzig s 26

svými druhy návrh, aby rovné právo obou jaz:yík zem-

ských bylo na všech školách provedeno tak, »aby se

jazyka eského v krajinách obyvatelstva eského uží-

yalo tou mrou, jakou v krajinách obyvatelstva nme-
ckého se bude užívati jazyka nmeckého«. Návrh dostal

se na poad teprve r. 1864 a byl .pijat. Zákon obsahoval

.ustanovení, že oba jazyky zemské v království eském
mají rovné právo ve školách jakožto jazyky vyuovací,

že vyuovací jazyk ve veejných školách má býti jen

jeden z obou zemských jazyk a že do nmecké školy

jnají jen ti žáci se pijímati, kteí schopni jsou jazykem

jimeckým, do eské jen ti, kteí schopni jsou jazykem

,eským býti vyuováni.

Z pijetí zákona byla v eském táboe pochopitelná

ladost, ale odpor proti zákonu (zvlášt proti odstavci,

kterým ustanovena obiigátnost druhého jazyka

zemského na školách stedních), byl prudký. Zákon, je-

muž Nmci pezdli Sprachenzwangsgesetz, nedošel za

.vlády Schmerlingovy sankce a teprve zásluhou Belcre-

,diovou sankcionován r. 1866.

Konen tedy zrušen utraikvismus škol a poiloižen zá-

Jílad, aby školství eské volnji mohlo se rozvíjeti jako

samostatný jev kultury národní.

Zajímavým význakem 'tehdejší doby je živý ruch

jevící se v uitelstvu využívajícím práv ústavních vy-

dáváním asopis, sdružováním, poádáním schzí a p.

I na tomto poli pipravována tak reforma školská, kte-



232 PED VYDÁNÍM NOVÝCH ZÁKONV.

rou videlioííHítelstvo zvdášt v prodlouženi povinné do-

.cházky na 8 let, ve zvýšení pípravného uitelského

iVzdlání, tudíž v reform uitelských lústav a ovšem

i v hmotném a právním zabezpeení. Jmenovit žádalo,

aby politické zízení školské bylo zrušeno a církevní

dozor nad školami odstrann.

XIII.

Ped vydáním nových zákonv.

Ministr Schmerling ídil záležitosti vyuování od 4.

února 1861 do 27. ervna 1865. Nastoupil potom Belcredi

(do 7. února 1867) a Beust (do 2. bezna 1867).

Dne 2. bezna 1867 znovu zízeno bylo ministerium

.vyuování a tím vešla v život nová éra školní p o-

,1 i t ik y, jejímž význakem jsou nové š'k o 1 n í z á k o-

íi y a tudíž 'nová organisace obecného školství.

Má-li zetelnji vysvitnouti význam této nové, dale-

kosáhlé školské organisace a má4i vystižen býti nový

smr politiky školské, je potebno aspo zhruba pipo-

menouti si hlavní polítioké význaky školské organisace,

jakáž byla práv ped vydáním školních zákomv.

Škola obecná již tehdy pojímána jaiko zaízení po-

pednosti vychovávací. Hlavním jejím úelem bylo opa-

titi vzdlání nábožensko-mravní, pícihylno'St k státu a

úctu k mocnái. Didaktidký úkol výslovn umován
v meinší míe. Požadovalo se opatiti mládeži zvlášt

rolnické a živnostenské tídy minimální vdomosti. Tento

pauperitní ráz školy dsledn udržován na školách ven-

kovských. Byla-li v theorii vyslovena zásada, že mla
škola obecná poskytovati také »píhodný základ pro

další sebevzdlání«, ba doikomce i »prpravu pro vzd-
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jání na školách vyšších«, týkalo se to v praxi snad jen

šk0'l hlavních, ježto dlouho neimoíhla škola triviální býti

prpravnou pro znmelé školy stední.

Orgamisace škol nebyla jednotná. Demokratický vý-

znak rovnosti všech byl jí cizí a útvarem školy triviální

nízko hodnotila lovka zemdlského, jemuž pisuzo-

vala nejskrovnjší míru kulturních poiteb. Vedle tohoto

surrogátu školy mohla arci škola farní honositi se již

oznaením vyšší lidové školy, akoliv neodlišovala se

valn od triviální školy itendencí a kvantitou uby, jako

úinnjším rozdlením ve tídy nebo oddlení, takže

vlastn ob eené kategorie byly útvarem stejným,

školou obecnou.
Ponkud výše organisovaným útvarem byla škola

hlavní. Byla tytídní, její uitelstvo bylo lépe uschoip-

nné, míra uiva byla vtší. Mela také poskytovati pí-

pravy pro školy stední, emuž rozumno tak, že v nej-

vyšších tídách byla bu zcela nmeckou, nebo aspo

v nkterých pedmtech.

Ke hlavní škole pipínaila se nkde škoda mišanská,

jež vznikla tím, že nejnižší tídy nesamostatné školy re-

álné k hlavní škole se pipoijily. Úelem^ jejím bylo po-

skytovati jistou vyšší míru uceleného vzdlání oban-

stvu živnostenskému a býti souasn prpravou pro

vyšší tídy pravé reálky. Tehdejší útvar mšanské
školy vymykal se jaksi jednotnému charakteru obecné

školy a její pravý úel nebyl dost vyjasnn. V obdotoí

Thunov a Helfertov ešena byla organisace mšf. škol

tak, že tvrté tídy od škol hlavních se odlonily a pe-

mnily v nižší tídu reálniou (podreálku, školu mšan-
skou), ovšem pod jednou správou. Vycházelo se tu z ná-

zoru, že nutno prý uchrániti všeotoecný charakter školy
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]i'lav.ní, jež mla býiti zbavena neorganického spojení

5 útvarem odlišné tendence, ale v pravd znamenalo re-

5tringování hlavních škod ja^kés snížení úrovn vzdlání

obecného za cenu získání jistého ikvanía vzdlání spe-

ciálnjšího. Naproti tomu ve Vídni šel vývoj organisace

obecného školství cestou opanou se zetelem ke zvt-
šení vzdlání obecného. Tam tO'tiž petvooviali nejnižší

útvar školy obecné, školu triviální, v trojtídní školy

farní, stavíce tak od základu a pipravujíce taik jeden

organicky souvislý, nižší i vyšší oddlení školy o'becné

v jedno spojující, útvar školy obecné.

Škola normální nebyla nijak vyšším útvarem, ale

organisována byla jako vzorná škola Ihlavní. ma'jíc za

úel poskytovati vzoru kandidátm uitelství, kteí se

v pípravném kursu pi ní zízeném k uitelství pipra-

vovali.

Dozor nad školami, organisován v souhlase s or-

ganisací správy církevní, zstal v podstat nezmnn
od vydání Normálního ádu a bylo o nm již zde

jednáno.

Pokud jde o otázku docházky školní, možno

tvrditi, že princip povinné školní docházky pronikl již ve

školství ped vydáním nových zákonv. Všechny dti

byly povinny školu navštvovati a škole pikázána po-

vinnost všechny dti bez rozdílu pijmouti. Vedle po-

vinnosti rodi, jaká vyplývala z povinné docházky

školní, nastoupilo i výslovné právo rodi v tom

smyslu, že dtem musilo býti vyuování poskytnuto a

dti školního obvodu musily do píslušné školy býti pi-

jaty. Nižádné nesmlo býti odmítnuto z dvod, že není

snad místa.
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Princip socialisace školství zrail se patrn v zá-

kazu vybírati si žáky, pijímati jich jen za uritých pod-

mínek, nebo ponechávati jich vytrvale na nižším stupni

a do vyšších nepropouštti, neprospívají-li snad ve

všech pedmtech. Již tehdy pronikla zásada, že »bez

ohledu na schopnost duševní a tlesnou, nebo na vysp-

lost, bez ohledu na sociální pomry rodi mly býti

všechny dti školeny, t. j. nejen vdomostem a schop-

nostem ueny, ale i vedeny k bázni boží a mTavno'Sti'<.

Tato všeobecná, absolutn vyslovená zásada povin-

né docházky školní znamenala v celku slušný pokrok.

Praktikována však býti nemohla náležit, ponvadž ne-

bylo dostaten postaráno o píznivjší podmínky vnjší,

ponvadž nebyla organisována pée o dti abnormální,

duševn nebo tlesn zatížené, tuze chudé a pod., a po-

nvadž kižovala se s církevnickým, konfessionálním

charakterem škol, jakož i se systémem germanisaním.

Proto bylo tžko škole vykázati dokonalých úspchúv

u vtšiny žactva školou povinného a skuteného pro-

spchu nabývala vlastn jen ást mládeže.

Konfessionální ráz a duch školy zabez-

peoval se jednak asto optovanými pipomínkami, že

škola má dbáti výchovy náboženské a vyuování kon-

fessionálního, jednak pevným pilenním školy, jakožto

ústavu výslovn konfessionálního, k urité církvi. Samo-

zejm musili dozorci i uitelé bezpodmínen býti téže

konfesse, pro kterou škola byla zízena. Kde byly školy

pro jednotlivé konfesse zízeny, nesmly kesanské

dti choditi do škol židovských, katolíci do evangeli-

ckých a naopak. I tehdy, kdy do školy byly pipuštny —
pro velikou odlehlost škol evangelických nebo židov-

ských — dti akatolické, musil býti katolický ráz školy
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pln zachován, a nebyli žáci nekatolití nuceni nábo-

ženských cviení katolických se úastniti, a bylo jim vol-

no pi nich ze školy se vzdáliti.

O vyuovací ei bylo již zde pojednáno. Dodati jest,

že výslovn naízeno, aby náboženství vyuováno bylo

jen v mateštin, »která jedin je uschopnna, aby vyšší

pojmy a vnitní pravdy dítti zprostedkovala a jeho

nžnou duši trvale pstovala*.

Maximální poet žák pro jednu tídu bylo sto. By-

lo-li žák v obvodu školním nad 100, mla býti na škole

triviální zízena druhá svtnice a ustanoven pomocník.

Bylo-li na škole hlavní v jedné tíd žák více než 100,

mla zízena býti poboka. Pomocníci (poduitelé) na

školách triviálních byli nkolikeí. Jedni vypomáhali

uiteli, jiní obas docházeli na školu filiální (excurrenda),

ale v mateské škole bydlili, jiní byli exponováni do od-

lehlých škol, a tam mli byt, jiní zastupovali churavé a

staré uitele. Všechno uitelstvo mlo nárok na byt.

Uitel mohl býti ustanoven zpravidla jen tehdy, pro-

kázal-li pedepsanou prpravu a zkoušku. Rozhodují-

cími momenty pi ustanovení byly: praktická zdatnost,

mravné chování a náboženské smýšlení. Uitel ml še-

titi pravd náboženských i pikázání církevních, ml býti

žákm píkladem pijímáním svátostí a obcováním boho-

službám a i ve své rodin dbáti ml církevní kázn.

Stát neuznával uitele za úedníka, protože sloužil

hlavn církvi a obci. ale propjoval mu nkteré for-

mální výhody.

Vzdlání uitelstva škol triviálních a hlavních opa-

tovaly pouhé kursy pi normálních školách. Píprava

byla zúmysla pevahou praktického rázu a v instrukcích

výslovn akcentováno, že není uitelm teba mnoha
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theorctického pouování o methodách, pomckách, káz-

ni a pod., a že je úelnjší, bude-li nazíráním na vyuo-

vání ve škole vzorné uitel vzdláván. Do kursu pi-

jímáni, kdo prošli aspo dv tídy nižší reálky, dokonili

16. rok vku a prokázali hudební vzdlání. Míra uiva

byla skrovná. Stailo osvojiti si uivo pro školy hlavní,

nauku o method a správ školské a vycviiti se ve

zpvu a he na varhany. Výslovn doporuováno

zjednodušení reálií na nejnutnjší míru a vylouení všeiio

nadbyteného vdní. Kursy byly jednoroní, pozdji

dvouleté.

XIV.

Nová éra.

Nová éra školsiké politiky ipoíná vydáním základního

zákona o obecných právech obaníi státních ze dne 21.

(Prosince 1867. Zákon ten prohlásil, že vda a uení v-
jdecké je svobodné, že státu náleží pi veškerém vyuo-

yání a vychovávání právo nejvyššího ízení a dozoru.

Rovnž kázal, aby v zemích, ve 'kterých bydlí nékclik

národ, zízena byla veejná uilišt tím zpso'bem, aby

Jkaždému národu dostalo se náležitých prostedk vzd-

lati se ve 'Své ei, aniž by kdo byl nucen uiti se

jdruhému jazyku zemskému.

Brzy na to, dne 25. kvtna 1868 došel sanikce zákon

o postavení šikoly k církvi, kde povšechné principy zá-

Jíladního zálíona íšského byly uritji a konkrétnji vy-

;nezeny. Ponvadž nyní uzákonn státní dozor nad ško-

dami a zrušen dozor cíkevní, bylo teba stanoviti for-

mu a zpsob dozoru státního. Ježto nyní bylo vdecké

uení svobodné, bylo potebí urit textovati, jak vyma-
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jiiti vyuování svtským pedmtm z naprostého vlivu

církevního.

V oboijím smru na provedení princip základního

íš. zákona v nové organisaci školské ipamatováno. Je-

jiom § 19., jímž zaruuje se zcela urit plná rovnopráv-

jiost jazyková ve školství, nebyl precisován a tak byla-li

škola národní velikou reformou aspo z ásti osvobo-

zena z moci církevní, nebyla zbavena ani nyní nadvlády

Jazyka nmeckého a tendence germanisaních vliv.

ástené provedení zásad základního zákona íš-

ského kvtnovým zákonem z r. 1868 smovalo hlavn

ke zborcení systému, jenž opíral se o konkordát a poli-

tické zízení školské. Zákon kvtnový ustanovoval, že

nejvyšší vedení a dohled nad veškerým vyuováním
pináleží státu a vykonává se orgány k tomu povolaný-

mi. Vyuování náboženství anáboženská cviení
obstarávati a k nim dohlížeti zstavil bez újmy eeného
práva státního dozoru církvím. Výslovn ustanovil, že

vyuování ostatním pedmtm je prosto veškerého vli-

vu církví. Prohlásil, že školy, vydržované státem, zemí

neb obcí, jsou pístupny všem obanm bez ohledu na

jejich vyznání náboženské, rovnž úad uitelský že

pístupný je všem státním obanm, kteí prokázali zá-

konit zpsobilost. Rozhodování o zpsobilosti uitele

náboženství vyhrazeno církevním úadm. Schvalování

uebnic laických pieno ministerstvu vyuování vý-

hradn, náboženských jen po pipuštní se strany úad
církevních. Ustanoveno, že stát ídí vyuování a dohlíží

k nmu zvláštním ministerstvem vyuování. Zákonem

ustanoveno, že zídí se pro každou zemi zemská školní

rada, pro každý okres okresní školní rada, pro každou

školní obec místní školní rada, na kteréžto nové úady
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pejde psobnost dosavadních duchovních i svtských

úadij školních. Zárove ustanoveno, že jest ponecháno

zákonodárství zemskému, aby vydal podrobnjší ped-

pisy o organisaci tchto úad dozíracích.

Nyní konen pipravena pda k vydání íšského zá-

kona školního. Dne 2. bezna 1869 pedložil ministr dr.

Hasner pedlohu a zdrazoval, že kultura státu nedá se

miti vzdláním pedních tíd, ale že je založena na

vzdlání obecném, které poskytovati má obecná škola,

jež je i základem pro reformování škol vyšších. Pedloha

byla velmi urychlen projednána a již dne 24. dubna ve

tetím tení pijata. Stalo se tak bez úasti a souhlasu

poslanc eských, kteí byli v pasivním odporu. Poláci

a Slovinci odpírali íšské rad z autonomních dvod
právo usnášeti se na podrobném zákon a dovolávali

se I. 11. ústavy, dle nhož náleží íšské rad pouze

stanovení základních princip, kdežto pedloha nového

škol. zákona vykazovala velikou adu ustanovení po-

drobných, o nichž usnášeti se náleží snmm. Z Nmc
odpírali pedloze toliko klerikálové tyrolští. Také italští

klerikálové souhlasu odepeli. Namítalaf katoUcká strana,

že chystaný zákon pipravuje státní školní monopol a

znásiliíuje rodie, zavádí-li nucenou docházku do bez-

konfessionální školy. Zdrazovala práva rodi na vý-

chovu dtí oproti právm státu a vyslovovala obavu, že

duševní a hmotné povznesení, jakéž zákon uitelm za-

bezpeoval, uiní uitelský stav nespokojeným a vzbudí

u nho nároky na vyšší platy. Ped poátkem speciální

debatty dne 24. dubna opustili Poláci, Slovinci i Italové

snmovní sí s protestem proti uzákonní pedlohy, která

pak pijata 111 hlasy proti tyem. Také v panské sn-
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movn autonomisté pedloze odpírali, ale i tu pedloha

rychle projednána a schválena.

Již dne 14. kvtna byl zákon sankcionován a druhý

den na to vyslovena již v trnní ei nadje, že obro-

zená obecná škola poskytne vlasti onu míru vdy a

umní, která podle- svdectví djin poskytuje nejjistjší

základnu moci a blahobytu stát a národ.

XV.

í^íšský zákon.

í^íšský zákon školní jedná o národním školství v tch-

to oddílech: úel a zaízení školy, návštva školy, vzd-
lání uitel a zpsobilost k úadu uitelskému, další vzd-
lání uitel, právní pomry uitelstva, zizování škol,

náklad na národní školství a jeho úhrada, školy sou-

kromé.

V rámci tohoto pojednání není lze pihlédnouti ke

všem eeným oddílm zákona. Po stránce školskopoli-

tické jeví se zvláš pozoruhodnými tyto momenty:

Organisace. Škola národní je rozdlena ve dva

stupn, jež jsou: obecná škola a mšanská škola. Ve-

ejná škola má býti zízena všude, kde v jedné osad
nebo nkohka osadách v obvodu 8 km položených dle

ptiletého prmru je více než 40 dítek školou povinných,

kterým je navštvoivati školu pes 4 km vzdálenou. Je-li

škola po pt let nucena vtší poet svých roník nebo

tíd dliti na poboky, má se rozdliti ve dv samo-

statné. Každé veejné národní škole pikázán je školní

obvod. V každém politickém okrese má býti zízena

alespo jedna mšanská škola.

Organisována tedy škola obecná jako škola povinná,

nutná pro urité, potem školou povinných podmínné
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obvody. Pesným vymezením obvodu zaruuje se pravi-

delné zjišování žactva školou povinného a tím ovšem

povinnost zizovati potebné školy a kontrola skutené

docházky školní. Zizování potebných škol obecných

není tedy na dále vcí dobré vle a porozumní, ale zá-

konným píkazem, povin^ností konkurujících initel. Tak

principieln zabezpeena organisace školy obecné jako

škoJy všeobecn povinné, všemu žactvu všude dostupné.

Oproti tomu zizování škol mšanských nebyla uzáko-

nno doisti pesn, jak by toho bylo pro význam a úel

mšanské školy nutno. Ustanovením, že má na okrese

býti nejmén jedna škola mšanská, zstaveno vli a

uvdomlosti initel zúastnných, kolik škol mš.
zízeno býti má, ímž arci útvar školy mšanské nestal

se všeobecn dostupným.

Úel. Školy národní zízeny jsou k tomu, aby dítky

v mravnosti a náboženství vychovávaly, praktických

vdomostí poskytovaly a byly základem, by se z nich

stah hodní lidé a obané. Škole ukládají se tedy úkoly

ideov výchovné, praktické ve smyslu utilitaristickém a

sociální. Moment náboženské výchovy ustupuje do druhé

ady a pedevším žádá se výchova mravní. Uplatuje

se tu názor filosofický, že mravnost je základem nábo-

ženského cítní, oproti církevnímu, jemuž mravnost plyne

z náboženství. Proto nikdy neustaly snahy kruh cír-

kevních ipo zmn textu prvního lánku zákona školního,

(t. j. zaimniti »sittlich-re'ligias« za »religias-sittlic'h«V

Náboženský ráz školy. Škola není ústavem

konfessionálním, ale veejným a proto všem dtem bez

rozdílu náboženského vyznání pístupným. Jen školy

soukromé mohou pijímati žáky výhradn jedné kon-

fesse. Vyuování náboženství a dozor k nmu pikázán

eská Politika. V. 18
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je církvím, avšak uitelé náboženství, úadové církevní

a spoleenstva náboženská mají šetiti zákon od úad
školních vydíaná.

Co úadové o náboženství a cviení v náboženství

ustanoví, oznámeno má býti správci škody skrze dozor-

stvo okresní. Tím zjevn škola vymanna z bezpro-

stední úasti církevních orgánu ve školské administra-

tiv a mezi školu a církevní orgány vložena okresní

školní rada jako sprostedkující orgán.

Náboženský ráz školy však zstal a uzákonn jest

nejen urením, že náboženství je pedmtem povinným,

ale i právem úadm církevním daným, ustanoviti nad

to cviení v náboženství, jež ovšem oznamovati mají

škole »skrze školní dozorstvo okresní«. Silný ráz kon-

íessionální pes zdánlivou simultánnost nového zákona

stal se práv eenými náboženskými cvieními význa-

kem nové školy a mže býti sesilován nebo zmírován
podle toho, jak práv školní úadové konfessiálním sna-

hám jsou naklOínni. Proto eená náboženská cviení,

pokud jsou povinnou institucí školní, byla a jsou ped-
mtem spor a politických zápas o úplné vymanní
školy z moci církevní.

Ti, kdož pejí si školy volné od vlivu církevního, od-

volávají se k I. 14. základního zákona státního z r. 1867,

kde se prohlašuje, že nikdo nemže pidržován býti k n-
jakému výkonu církevnímu, není-li postaven pod mocí

jiného, který po zákonu má k tomu právo. Tvrdí, že je

výhradným právem rodi a poruník rozhodovati

o tom, má-li dít náboženského cviení se úastniti.

Oproti tomu s druhé strany se z eeného lánku uzavírá,

že právo státu donucovati dti k úasti na cvieních

nábož. plyne prý odtud, že dti jsou pod mocí zákon
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Školních, tudíž podízeni státu. Ob strany uvdomily

si politický význam píkazu náboženských cviení, a

hlavn o n, jako zjevný znak ostalé církevní moci ve

škole, sousteuje se tuhý boj.

Re vyuovací. Ve kterém jazyku se má vyuo-
vati, o tom podle nového zákona rozhoduje v mezích

zákona úad zemský, slyšev ty, kteí na školu náklad

vedou. Ve spojení s i. 19, základního zákona státního,

kde se ustanovuje, že v zemích, kde bydlí nkolik

národ, zízena býti mají uilišt tím zpsobem, aby se

každému národu dostalo náležitých prostedk vzdlati

se ve své ei (aniž 'by kdo nuceo byl uiti se druJié)mu

jazyku zemskému), dána tu právní základna pro uhájení

národního rázu škol a jazykové rovnoprávnosti ve ško-

lách, by i nepamatováno výslovného a pesného usta-

novení o zizování škol pro národní menšiny, tak že pi

velikém vzrstu eských menšin vzniknouti mohla ne-

píznivou interpretací tuze ztžující praxe, která našim

menšinám škol odpírala.

l^íšský zákon nezabezpeil ješt úplnou rovnopráv-

nost jazykovou a význak staré školy, privilegovanost

jazyka nmeckého, nebyl zcela odstrann, ale pešel i do

školy nové.

Náklad. íšský zákon šetí staré tereziánské zá-

sady, že o školy obecné má míti péci pedevším obec

místní. Pokrokem jest, že dává se zemskému zákono-

dárství právo, aby k úasti na opatení nákladu pibrány

byly i okresy. Tím dána možnost pesunouti náklad na

vyšší jednotku správní, do oblasti širších zájm. Kterak

se má opatiti náklad osobní, o tom rozhodnouti zsta-

veno zákonodárství zemskému v ten zpsob, že lze zí-

diti bu fondy zemské, bu okresní. Rozvrženo tudíž

18*
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bemeno nákladu na obce. okresy a zemi. Stát, jemuž

zákon vyhradil nejvyšší dozor a správu, z nákladu se

takka vymkl, nechávaje si pouhou a jen ástenou po-

vinnost uhrazení státního dozoru.

Organisováním školy mšanské, zdokonalením orga-

nisace školy obecné, stanovením maxima 80 žák pro

tídu a vydáním norem pro tvoení tíd poboných
vzrostl poet škol i tíd a ovšem i uitel. Rozšíením
školní povinnosti na osm let, urit uzákonnou nucenou

docházkou a zavedením reálií do škol všech kategorií ne-

sporn zvýšeno obecné vzdlání lidové. Zpístupnní
prvk pravé vdy nejširším vrstvám lidovým stalo se

poátkem nového kulturního a sociálního období. Nebý-

valý pokrok uinn v otázce vzdlání uitel, jichž pr-
prava díve se hrub neodlišovala od úrovn žákovské.

Zízeny tyleté uitelské ústavy, naízeno a zkouškou

zjišováno další vzdlání nejen praktické, ale i theore-

tické, ba stanoveno, že zaídí se pro další vzdlání ui-

tel paedagogické semináe na universit nebo technice.

Dležitý moment je, že pedepsáno vzdlání jednotné pro

uitele škol obecných. Zrovnoprávnno tak uitelstvo

venkovské s mstským, což nebylo bez dsledk pro

pokrok venkova.

Krásné principy reformní, jež vytvoil tehdejší vlád-

noucí Hberalism, neod^traniily starých tradic centrali-

stických. i^íšský zákon proto stanoví, že plány vyuo-
vací na školách a vbec všechno, co náleží k vnit-

nímu jich spoádání, patí ministeriu vyuování, jemuž

vyhrazeno, kterých uebnic a ítanek se má užívati.

Tím všechen duch uiva, vlastn vnitní život škol

národních podízen centrálnímu úadu beze všeho

zetele k nejprimitivnjším požadavkm paedagogické



ÍŠSKÝ ZÁKON. 245

vdy a probudilému autonomistickému vdomí slo-

vanského obyvatelstva, jemuž ovšem nový útvar škol,

jako plod centralistické potlitiky nebyl píjemným a pi-

jatelným. 2e odpor autonomistv proti samovlád cen-

trálního úadu v lidovém školství by! oprávnný, toho

podal další rozvoj školský mnoho dokladv. Školská

politika uzákonivši proti vli veliké vtšiny lidu dobré

theorie, nedbala o získání píznivé a silné pdy v oby-

vatelstvu, nestarala se o to, aby reforma školská opírala

se o souhlas a sympathie slovanských národ. Bojem proti

šablonovitosti centralistické školní politiky vypotebo-

váno ipotom mnoho sil, jichž jinak mohlo využitO' býti

k vnitnímu zdokonalení školství.

Dkladn zdokonaleno novými íšskými zákony práv-

ní postavení uitelovo.

Škole teprve nyní vtištn uirit ráz simultánní a

uitelský stav zlaicisotván ustanovením, že úadu uitel-

ského jakožto úadu veejného mohou' dojíti rovnoiprávn

všichni obané, neihledíc k vyznání náboženstkému, pro-

káží-li zpsobilost. Pro výmru uitelských plat stano-

vena zásadní morma, vedle níž nejmenší plat má býti

takový, aby uitel mohl se zceJa vnovati svému povo-

nání, jsa prost zamstnání vedlejšího a aby mohl i rodinu

dle pomr místních vydržovat. Uitel ml konen vy-

jnann býti z píslovené bídy, jež mu byla vždy údlem

^ trvala, ba i zvtšila se, ikdy o uitele mla peovati

obec. Uitel vymann ze služeb mimoškolních a jeho

sociální postavení zhoidnocenoi. Rovnž ustanovení, že

uitelé obdrží píjmy své pímo a vas od úadu škol-

ního a že se nedopustí, aby si uitelé školní plat sami

vybírali, bylo na tehdejší dobu poidstatné zlepšení bíd-

ných pomr. Talké zaruení pense paslilo a pozvedlo

stav uitelský.
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XVI.

eský odpor.

Nelze upíti, že škol. zákcnem íšským, tetoaže za

odporu eského vydaným, nastoupena cesta k dkladné

refoTm školy obecné. Ale také nelze zamleti, že re-

forma byla pekotná, násilná, neorganická. Školská po-

litika vládnoucího nmeckého liberalismu pranic se ne-

ohlížela na federaní, autonomní a národní city slovan-

ských národ a prost využila své moci, aby dekretovala

reformu školskou ve form a zpsobu, které napoád vy-

luovaly ochotnoiu spoluinnost a živý zájem, bez nichž

kultue školské nikde se nedaí.

Hasnerova školská politika krásné principy reformní

národu eskému znepíjemnila a byla píinou, že odpí-

ráno nejen špatnému, ale i dobrému, co zákon pinesl.

Odpor proti novému zákonu živen byl i se strany cír-

kevní, jež dovolávala se formáln platného ko'nkordátu.

Papež Pius IX. drazn zákony odsoudil, prohlásil je

nicotnými a nezávaznými pro všechnu budoucnost. Bi-

skupové se k odporu proti záíkonu sorganisovaM a knž-

stvo vbec v kázáních, knihami, brožurami i asopisy

proti novému zákonu horliv agitovalo. Rovnž feudá-

Icvé byM proti zákonu.

Odpor šlechty a hierarchie katolické nebyl ovšem bez

vhvu na smr eské politiky školské, která hlásala ihned

stanovisko odmítací z dvodv autonomních a státo-

právních, odvolávajíc se k zemské svéprávnosti zaruené

ústavou a spatujíc v zákonu zvli centralismu, ba i ten-

dence germanisaní. Jakmile tedy vláda ve smyslu no-

vého zákoina naídila, aby vykonány byly volby do škol-

ních rad, ozvaly se listy obou národních stran jedno-
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inysln pro-ti tomu a vydáno heslo: nevoliti! Poznávalo

se sice hned, že passivním odporem vzejdou eskému
školství pohromy, ale spoléháno, že odporem vydobude

se úplná samospráva ve školství, ímž prý bude chvil-

ková škoda nahrazena tisícero'násobn.

Na den 14. íjna 1869 svoláni do Karlina starostové

okresních zastupitelstev, aby se poradili o adressu cí-

sai, v níž by vysvtlili píiny passivity a žádali za re-

visi zákona. Avšak odpor proíi vlád byl tak mocný a

obecný, že usneseno, nieho vbec od Vídn se nedoža-

dovati, dokud tehdejší systém potrvá.

Brzy se poznalo, že passivním odporem daznává

eské školství škody a že nmecké školství se na úkor

eského zabezpeuje a rozvíjí. O setrvání v odporu za-

hájen spor nejprv asopisecký. Staroeské listy radily,

aby v odporu bylo setrváno, mladoeský tisk ukazoval,

že odpíráním voleb do školních rad eské školství trpí.

Dvrnický sbor poslanecký konen v listopadu 1872

rozhodl, že trpný odpor ve školské otázce není lánkem

státoprávní opposice a že tedy obce nejsou k nmu vá-

zány.

Dr. Rieger horliv odporu zastával, kdežto dr. Ed.

Grégr, dr. Jar. Celakovský a dr. Sladkovský neustávali

poukazovati, že odpor je politickou chybou, ježto pe-

káží pokroku ve školství, ponechávaje v okresních škol-

ních radách, dosud volenými leny neobeslaných, plnou

zvli vládním funkcionám a Nmcm, kteí z eských

penz zakládali, rozšiovali a zdokonalovali pedevším

školy nmecké.

Když spor o setrvání v odporu se piostil, jednáno

o nm v klubu poslaneckém a dáno obcím, okresm a

uitelstvu na vli jednati dle vlastního uznání. Odpor
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konen ustával všeobecn, když zemským zákonem

z 8. února 1869 ustanoveno, že bude trestám pokutou, kdo

byv zvolen, v místní školní radu nevstoupí.

XVII.

Provedení íš. zálíona.

Ve smyslu lánku 18. zemského zízení pro král.

eské, jílmž prohlášeny záležito«ti školské v rámci íš-

ského zákona za vc zemskou, byl vydán zemský zákon

o zizování a udržování veejných škol národních z 19.

února 1870. Na Morav podobn vydán zákon ze dne

24. ledna 1870 a ve Slezsku ze dne 28. února 1870. Dal-

šími zákony zemskými upraveny právní pomry uitel-

stva a ministerium vyuování, uvádjíc íšský zákon

ve skutek, vydalo r. 1870 ád školní a vyuovací pro

školy obecné.

Všechny tyto normy jsou tak obsáhlé, že není lze jich

zde ani v pehledu zaznamenati. K porozumní politické

stránky vývoje školy národní nicmén potebno, uv-
domíme-li si aspo v nejvýznanjších rysech organi-

saci školskou, jaká nastala po vydání eených interpre-

tujících norem.

Mšanské školy v pravé své podstat orga-

nisovány byly teprv zákonem íšským. Pvodn zastá-

valy jich úel tvrté tídy pi školách hlavních. Od
r. 1849 pemnny tyto tvrté tídy v »nižší školy re-

álné*, ale vždy byly považovány za útvar školy národní.

Proto, když r. 1868 zízeny samostatné školy reálné,

aby poskytovaly vzdlání na základ vd pírodních

a matematiky, zanikly nižší školy reálné a nastoupily

školy mšanské. Zákon zemský ustanovil, že alespo

jedna mš. škola má býti zízena v obvod každého

politického okresu.
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Bylo již vzpomenuto, že íšský zákon uložil školský

náklad hlavn na bedra obcí. Zem mla jen piplácet!,

kde obecní dchody nestaily a okresy mohly jen výji-

men nákladu se úastniti. Ale toto ustanovení íš. zá-

kona bylo zemským zákonodárstvím zvráceno, zizování

a vydržování škol prohlášeno za spolenou záležitost

okresu školního. Byl to pokrok, pokud penesen zájem

z íizkého rámce obce na širší kruh okresu, ale nicmén

byl to nepipravený krok, zbavující obce náhle vlivu na

školu a ipoškoizaiiící práv ty oiboe, které již nelivtší ná-

klady na školství daly. Zákon byl brzy zvrácen a náklad

vcný uložen obcím, náklad osobní okresm.

Org^anisace dohledu ke školám stala se ve simyslu

zákona o postavení školy k církvi. Zárove šeteno

principu íšského zákona, že nejvyšší správu a dohled

k veškerému vyuování a vychovávání vykonávati

jest právem státu a dbáno ustanovení, že pravomoc

dosavadních úad duchovních a svtských se pe-

náší na orgány dohlédací. A tak slouením zástupc

úad zempanských, náboženských spoleností a sbo.ru

samosprávných vznikly poloiautonomní instituce okresní

a zemské školní rady s rázem siln zempanským. K do-

savadním záíemníkm, t. §. k sltátu, církvi a samo-

správ, pistupuje i stav uitelskýi, jako úastník oidbcrný.

Schviaíoivacím právem vyhrazuje si arci vláda silný vliv

iia výbr osob ze sbor neúedních do škol. rad vysí-

laných.

Pravomoc místní školní rady omezena vlastn

jen na provádcí naízeni vyšších úad školních. Vedle

toho jí písluší spravovati školní budovu a její zaízení,

vésti soupisy školou povinných dtí, kontrolovati, že se

vyuování koná, initi návrh pi presentaci uitelov.
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Návrhu toho však okr. škol. rada dbáti memusí. Dozor nad

školou v omezeném rámci kompetence místní školní

rad pikázané vykonává místní školní dozorce, jemuž

tak vyhrazeno dozírati vlastn jen na stránku vnéjší. Má
sice i právo úastniti se uitelských po^ad, ale do vy-

uování zasahovati mu nenáleží.

Psobnost okresní školní rady z-abírá ve škol-

ním okrese všechno školství národní, veejné i soukro-

mé, školy mateské, a pod. Jí náleží dbáti o ádný stav

školství, o plnní škol. zákon, íditi jednání, pokud jde

o zakládání nebo rozšiování škol, dosazovati uitele

zatímn, vykonávati právo praesentaní na definitivní

obsazení míst uitelských, pekládati uiteíe z píin
služebních, vyšetovati disciplinární poklesky uitelstva,

podávati zem. škol. rad posudky, zprávy a návrhy

o školství v okrese a pod. Ve mstech s vlastním školním

okresem není instituce místní školní rady a obecní za-

stupitelstvo obstarává správu školství i vykonává právo

praesentaní samo. Pravomoc okr. škol. rady omezuje se

tu jen na dohled ke školám a odborné spolupsobení pi

správ školské.

Vrchním dozorím úadem, zastupujícím v oboru

školním zemskou vládu, je zemská školní rada, do jejíž

pravomoci spa^dá všechno š'kolství národní, ústavy ui-

telské i školy stední. Jí vyhrazeno je schvalovati prae-

sentace uitel, podávati ministeriu vyuování zprávy

a návrhy o uebných osnovách, knihách, pomckách
a p. Státní dozor nad školstvím národním, veejným
i soukromým vykonávají inspektoi zemští a okresní,

ustanovení ministeriem kultu a vyuování.

Úastní se tedy ve správ školské a pi úadech škol-

ních nejvyšší kompetencí a mocí zempanská vláda, vy-
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konávajíc nejvyšší dozor, rozhodujíc o jmenování škol.

dozorc a pi schvalování delegovaných len úad
školních a j. Jí vyhrazen rozhodující vliv na knihy, ueb-

nice, ítanky, knihovny žákovské, ona je rozhodujícím

initelem pi stanovení uebných osnov. Patrno, že nej-

vtší, sýkoro vešlíerá pravomoc je v rukou státu. Auto-

nomie úastní se správy školské v zemské a Oikresní

školní rad, ale nerozhoduje samostatn, ježto vrchní

dozor a konené rozhodování náleží ministeriu. Oproti

tomu veškeren náklad na obecné školství nesou zem,
okresy a obce. Úast církevních úad na správ školní

je siln zabezpeena zastoupením ve všech orgár.3ch

dozorích. Nejmenší díl úasti a vlivu sven uitelstvu,

í^íšský zákon nezamítl sice zúplna principu odborné

samosprávy uitelské, aie dotkl se to jen nesmle a ne-

uvdomle pod titulem dalšího vzdlávání uitel, po-

skytuje zcela malou pravomoc uitelským poradám

okresním a zemským, jako sborm poradným. Jinak

úastní se stav uitelský pravomoci v okresní a zemské

školní rad svými zástupci jen mrou velmi skrovnou,

nemaje ani práva všechny odborné znalce školské

svobodn si voliti a jsa omezen ve svém právu ješt

schvalovacím právem vládním.

XVÍII.

Interpretace zákona školního.

Období nkolika let po vydání íšského zákona škol-

ního vyznauje se úsilím o podrobnou inrterpretaci zá-

kladních princip eeného zákona. I nelze upíti, že

práv tehdáž vykonalo se velmi mnoíio prospšného

v oboru obecnoškolském, tebas net)yly pomry pro e-

šení otázky školské píznivý.
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Oprava národního štolství za'hájená íšsk<im záko-

nem byla nepopiratelin radikátaí a náhlá. Pda pro

opravu ve velkém sdohu nebyla ješt pipravena. .Ne-

bylo o to postaránoi, aby díve lUTOvnala se cesta vel-

kým opravám, které siln dotýkaly se života oban-
ského, somkroonébo, hospodásikého i 'kulturního. Jet ne-

sporno, že k neidležitjším initelim, které zafbezpe-

ují zdar reformy školskéi, Jiáleží uitel. Ale tehdy re-

formátoi pranic nedbali toho, že uitelstvo ve své ve-

liké vtšin není ješt tak vzídláno, atoy i v inové orga-

nisaci školské mohlo pracovati s žádoucím úspchem.
Oprávci nepihlíželi k tomu, že bylo uitelstva v-
bec nedostatek a že tudíž v prvních letech nové organi-

sace nezbude než pipustiti do škol na rychlo zaizova-

ných nebo rozšiovaných i uitele nekvalifikované,

k dležitémiu úkolu vbec nepipravené.

Také pramálo dbáno druhého rozhodujícího initiele

ve školství, t. j. o<b ans t v a, jehož sympathie ke škole

jsou pro úspch školské kultury vbec a reformy šikolské

zvláš nepostradatelnými; ne^bo je nespornoi, že obecné

porozumní pro význam školy je dležiton podmínkou

pokroku školního. Reforma však vbec nedbala podstat-

ných rozdíl mezi kulturními ;pomry jednotlivých zemí

a národ, nýbrž byla prost dekretována jednotn pro

veliké území íšské, v nmž soustedny byly zem nej-

rozmanitjší povahy a rozdílného stupn kurturnho vý-

voje.

Uvážíme-li ješt, že koniservativní a klerikální kru-

hové oprav tak náhle inscenované vbec nepáli, a

uvdomíme -li si, že u slovanských autonomist byla

oprava s nelbt^stí-. uvítána a jen s protestem pijímána,

seznáme, že pod vlivem tchto vlivných odprc refor-

i
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my nemohla velká ást obanstva oiprav ve školství

býti naklonna. Nedivno tudíž, že tehdejším iniitelm

ve škoilské politice rozhodujícím býky 'tuze tžko voli/ti

k reaJisování reforminích iplán interpretaní cestu po-

vlovnou, organickému vývoiji pimenjšíi. se všemi

složkami roz-dílných pomr sociálních, ikrajových a ikul-

tum.íioh poítající, autonommí; ale že okolinosti nutily,

aby, pokud jen lze, bylo vše potebné naizoiváno' a vy-

kládáno z centra.

I nepopirateln dobré zásady základního zákoina

školního byly by samy o 'Sob šedou theorií, kdyby ne-

byly vtleny v urité a pesné noTmy, jimiž praiktický

život školský se ovládá. A tak, akoliv není ilze vyslo-

viti isouhlas se vším, co tehdejší dominující cenitralismus

na vilastní vrub ve školsiké reform poidnikl, pece jen

uznati dlužno, že podrobnou, ucelenoiu a promyšlenou

interpretací íšského zákona, jaikou byly tehdejší norma-

tivy míTiisterské, dostala se »nová škola* do chodu a

oprava školská vpravena na koleje.

Ovšem na druhé stran nedá se popíti, že pekotná

a z centra ízená realisace veWké refOfrmy mla i strán-

ky škodlivé. Vykazujef 'na p. období, v nmž íšský

zákon byl uvádn v život, takové množství néjipodrob-

njšíoh naízení, že toho není píkladu v žáném jiném

správním odvtví. Refo'nmátoi chtli býti co nejiuri-

tjší a snažili se zrealiisovati principy zákona co nejd-

kladnji a proto vydána spousta školních (naízení.

o nichž pece muslo býti zpedu známo, že jsou v ne-

pipravených pomrech naprosto neproveditelnými.

Pimyslíme-li si ješt, že otoanistvo tehdejší nemlo

z dvodv autonomních, politických a národních vždy

ani dobré vle a ochoty uposlechnouti naízení a vyne-
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sení minjsteriáiních, a že jich ani zcela dbáti vbec ne-

bylo lze, a to ihlavn z dvoid hospodáských, pozná-

me, že v tom všem unáihlení vzela píina 'potcmní

malé stability a ustaviného mnní a doplování nor-

mativij, takže 'konen vzrotstla sbírka školsikých naí-

zeni do rozmr a podrobností, v nichž se tžko vy-

znati i od'borníku, nadtot obyejnému obanu, ienž po-

volán, aby spolupsobil pi školské správ.

První interpretace vycházely z vládního ceotra.

Nedivno tudíž, že potom i na dále ministerium si osobo^

válo plné právo íditi školství do takových podrobností,

o nichž by roizhodování mohlo smle zstaveno býti

školním úadm zemským^, okresním a p. Ze pi zpra-

cování tchto naízení nebylo poradným hlasem úastno

uitelstvo, jako rádce odborný, je v tehdejších dobách

samozejmo; nebo teprv mnohem a mnohem pozdji

zhodnoceno uitelstvo aspo do té míry, že byl hlas

jeho odborný aspo slyšán.

Nejzejmjšími doklady uipílišení centralisace škol-

ské z tehdejší doby jsou ád školní a vyuovací, jakož

i normální uebné osnovy. Již 20. srpna 1870 vydán

ád školní a vyuovací, jímž teprv dovršena

unMormita národního školství, ponvadž tu i do podrob-

ností jednotn upraven všechen vnitní život školní.

Vydána jsou v jedenácti kapitolách pravidla o navšt-

vování školy, ase vyuovacím, propouštní ze školy,

kázni školní, povinnostech luitelú, konferencích uitel-

ských, rozdlení škol ve tídy, úelích vyuování, zkou-

škách a vysvdeních, pomckách uitel a žák pi

uení a o školách k vyuování ženským runím pracím

a nauce o domácím^ hospodáství.
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Rád byl vydán výslovn jako -prozatímní,, ovšem

s výhradou naízení dalších a se zejmou omil'uvau, »že

nkteí zákonové zemští škol obecných se týkající ne-

byli posud vydáni«. Zstal však v platnoisti celá deseti-

letí a tak se vžil dlouholetou praxí, že jím dán školám

podstatný jich ráz. Svtlou stránkou ádu je jeho nepo-

piratelná pokroikoYOst, kterou se vyznaují nikteré ka-

pitoly, zvlášt které pojednávají o úelu škoJy a jednotli-

vých pedmtii uebných. Pokrok tchto partií vy-

nikne zeteln, sTOvnáme-li tenidenci a nazírání ito'hoto

ádu :s reguJativy dotoy dívjší. Zstane -trvalou záslu-

hou ádu vyuovacího, že dležitou úloíhu moderní ško-

ly jasn, pesn formuloval ve smyslu pokrokovém,

ímž zabráni'1 v samém^ poiáku ikivým, libovolným a

zpáteoniokým výkladm vlastního úelu nové školy.

Nedobrou stránkou ádu školního byla nadbytená

podrobnost, kterou reguloval se všechen život školní

jednotn beze zetele k odilišným pomrm jednotlivých

zemí. Pravomoci samosprávných úad školských dbal

ád mrou nedosta-tenou a poradám uitelským vbec

vymoval kompetenci (nejnepatrnjší. Liberální režim

tehdejší byl píinou, že ád škoHní neustanovoval tuhou

piipoutanoist školy k círikvím a jejich ádm- jakO) poz-

djší jeho idefinitivní nástupce. Omeizilf se ád pro-

st jen na šlcolu. Za to však spoutal uitele po stránce

obanské svobody a io širokým a pružným píkazem,

aby uitel zdržoval se »zléiho užívání školy a svého

postavení (ke škole k rejdm poltiokým, národním i ná-

boženiským«. Neuritost a ipovšechnost tohoto zákazu

vkládala pozdji vládním orgánm do rukou vždy zbra

proti uitelstvu, Ikdykoli nepodizovalo se režimu vlád-

nímu a šlo s obanstvem. Z toíhoto neuritého lánku
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nejednou 'brali si poizdiji vládní úadové záminku, aby

zakazovali uitelstvu eskémiu úastniti se ruchu paliti-

ckého,. národního-, ba vbec i spolkového.

Rád školní uipevnil a zmiechanisoval život školní.

K ustáleiní vnitního živoita škoilního pisply ovšem i nio-

vé uebné osnovy. Vyuovací úiJíoíy jednotlivých ueb-
ných pedmt vytknuty byly ádem škoilním. Tím dán

hlavní ukazatel práci didaktické. Pro škoily mšanské
vydalo irrwnisterium definiitivní osnovy samo.

Jako pi vydání ádu škoilního nechopily se ani sn-
my eské ani zemské školní rady isamy iniciativy a ne-

využily své pravoimoci, aby po svém upevnily pomry
škcl, ovšem na zásadách íšským zákonem vytených,

ale ponechaly výhradn vlád, aby si uinila sama, eho
za dobré uzná, podobn i pi oisnovách zstaveno bylo

ministeriu, aby vydalo- osnovy o své újm. Vydallo na-

ped a jen zatímn osnovy pro samostatné trojtídní

škoiy mšfansiké. Když však zems'ké úady s vydáním

osnov vbec otálely, ministerium pro-st naídilo^, že za-

tímn vydané osnovy pro mšf. školy jsou definitivními

a že osnovy pro obecné škoJy miniisteriem vydané mají

býti základem a pravidlem k vydání normálních osnov

uebných. Trvailo dlouho, než dosplo se k vydání

osnov uebných zemskou radou školní po vyslyšení

zemsiké koníerence uitelské.

Vidíme, že zprvu nebyilo centralistioké snaze, i po-

družnosti z ministeria dirigovati, náležiit eleno. Nebylo

ovšem' u nás ješt dost vlivu a moci, ale nebylo ani dost

porozumní u autonomist pro obranu školy proiti cen-

tralisaci i v oborech zdánliv snad podružných a pece

pro vjTvíjející se formaci školiskou trvale roizhodujících.
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A tak hned z poátku utužen rozhodující vliv mini-

steria, a téžišt škoteké poHtiky utvoeno ve Vídni, a-
koHv záko-n sám p^odával autonomii hojné píležitosti

k uplatování vliv.

XIX.

Politické snahy uitelstva.

Podstatná zmna ústavních, politických i 'kulturních

pomr 'ke kooici let šedesátých probudila uitelstvo

k stavovskému sebevdomí. Uitelstvo, které díve již

tžilo z výhod zákona spolovacího, poalo nyní uplat-

ovati svj vliv ve školiské politice a zasahovalo svými

projevy spolkovými, sjezdovými a asoipiseckými ve

vývoj školství.

Z pvodních, zcela soukromých porad nkolika vla-

steneckých pražských uitel pi Amerlingov »Budi«

\ znrklo ipaedagoigioké a literární sdružení 'nazvané »Ui-

telské porady v Budi«, které vydávalo uitelský aso-

pis eský »Posla z Bude«. Bylo prvním a jediným or-

ganisaním stediskem uitelstva eského v dob ne-

ústavní. V ruchu politického a konstituního snažení

roku 1867 založena je v Praze »Beseda Uitelská* a rok

na to ráznjšími odštpenci jednota »Bude«, :po jejímž

\zoru zakládány »Bude« po venkov mejen v Cechách,

ale i na Morav. Stedisiko tchto spolk utvoeno po

prvním uitelském sjezde r. 1870. Byl jím komitét pro

poádání uitelských sjezdv.

Na Morav již roku 1870 založen byl v Olomo^uci

»Spolek moravských uitel*, který byl sikuteným

stediskem eského uitelstva na MoTav až do r. 1882,

kdy pemnn v Ústední spolek jednot uitelských. Po-

nvadž Sp-olek všímal si hlavn jen osvtných a paeda-

eská P ilitika. V. jg
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gogických stránek ipso'b-no«sti uitelovy, nevyhovoval

již uitelským snahám sociálním po zhodnocení, hmot-

ném a právním zlepšení uitelského stavu. A z týchž

asi píin nepostaoval rostoucím 'kulturním, sociálním

a stavovským potebám eského uitelstva svrchu e-
ený komitét pro poádáni sjezd a zízen tudíž r. 1879

»Ústední Spoile'k Jednot Uitelských v království e-
ském*.

První sjezd uitelstva eskoslovanského a píznivc
školství konán byl v Praze dne 30,, 31. srpna a 1. a 2.

záí 1870. Vláda uitelským sjezdm nepála a konání

sjezdu r. 1868 zakázala z toho dvodu, že na sjezdu má
se prý rokovati o otázkách »stávajícími zákony již vy-

ízených« a dále proto, že prý zamýšlí nepohtiký sbor,

t. j. uitelstvo, »sociální a politické otázky do oboru

svého rokování vzíti a v jednom odvtví zákonodárství

autoritu sob osobovati*. Byly na poade otázky zí-

zení školy, uitelského vzdlání, školní správy a posta-

vení uitele v život obanském a školském. Teprve

po prtazích a odkladech, zavinných nepízní vládních

orgán, konán byl první sjezd uitelstva eského r. 1870.

Pamtihodno jest, že ob^ce tehdy vyslaly své uitelstvo

ke sjezdu na vlastní náklad.

Školskopolitický ráz mla první oíázka sjezdová,

která týkala se správy škoil a dohledu k nim. Sjezd volal

po zautonomiso'vání školství a žádal, aby veškeré škol-

ství bylo záležitostí zemskou. Resoluce vyslovovala

pání, aby právo doisazovati uitele náleželo tm, »kdo

na školu náklad vedou«. ízení škol vyhrazoval sjezd

školním radám: místní, okresní a ze-mské. Organisaci

správy a dozoru nad školami proponovala resoluce tak,

že místní školní rad po pípad obecnímu zastupitel-
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stvu náleží právo uitele jmenovati a na školu pímo
dozírati, okresní školní rad, jež t>y mla býti v každém

obvodu okresního zastupitelstva, náleží právo potvrzo-

vací a dozoru a to zízencem (jež volí se ze stedu ui-

telstva), jakož i právo odvolání. Zemskou školní radu,

která je vbec nejvyšší stolicí v záležitostech školských,

sestavuje snm. Ona má peovati o jednotu uení a vy-

šetovati a rozhodovati stížnosti. Každá z eených
školních rad volí si pedsedu ze svého stedu. Úast
uitd v úadech školních má býti zabezpeena tak, že

v mÍLstní rad zasedati mají ídící uitelé, do okresních

školních rad volí si uitelstvo okresu ti zástupce a do

zemské školní rady jmenuje snm pimený poet znalc

ze stedu uitelstva národního. Konené žádáno, aby

v záležitostech paedagogických a didaktických byly

jednoty uitelské a sbory uitelské rádcem.

Je velmi píznano pro pochopení reformních smr
ve školské politice tehdejší doby. že práv uitelstvo

vyslovovalo se pro organisaci školní správy ve smyslu

autonomním a že toužilo, aby samo bylo zastoupeno ve

školních úadech a to v nejnižším úad zástupcem viril-

ním, v nejvyšším (zem. šk. rad) zástupcem jmenovaným

a jen v okresní školní rad zástupcem voleným. 2e

v resoluci nemluví se o zastoupení obanstva a církví,

vysvtluje se tím, že resoluce zúmysla omezila se jen

na desideria uitelská.

Stran nákladu na školy národní žádal sjezd, aby vy-

bírání školného^ jsouc nespravedlivé a nepraktické, bylo

zrušeno a náklad na školy uhrazován obecními, okres-

ními a zemskými pirážkami k zemépansikým daním.

Roku 1871 poádán druhý vainý sjezd uitelstva

eskoslovanského, a to v Perov na Morav. Uctívána

19*
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jím pamt 2001etého úmrtí J. A. Komenského. Z otázek

politického rázu vytknouti tu je: zrušení SkoilníhO' :pla'tu,

odstranní nmeckého jazyka z oibecných škol eských
a zrušení vládnií saimotržby školních iknih.

K tetímu vaJnému sjezdu doio až r. 1880. Líberáhií

vláda »ústavácká« organisaníniu ruchu eského uitelstva

nepála, vidouc v nm posilování národního ducha. Uitel-

stvo eské vbec, ale zvlášt na Morav bylo v situaci

velmi stísnn. Uvdomovalo si škodlivost eského od-

poru, trpce snášelo nepíze obanstva ke škoJe, která

se projevovala všude a stále v boji proti zákonm škol-

ním. Pozorovalo, kterak vláda nmeckých liberál dhyte

využitkovala situace a zaizovala o pekot školy n-
mecké, zvlášt mšanské na Morav. Vidlo, že hmotné

zlepšení stavu uitelského nastalo na Morav teprve

tehdy, když n-a snmu pro n vyslovida se nmecká
vtšina a ponvadž uitelstvo moravské podléhalo tehdáž

kruté vládé nimeckých nebo ponmelých okresních

školních rnspektorv, nedivno tudíž, že jistá lUemalá ást

uitelstva moravského pobloudila tak daleko, že na cest

za prospchem pešla do tábora ústaváckého. Okresní

porady eského uitelstva na Morav konaly se bud

vbec jen po nmeku anebo v píznivjším pípad tak,

že inspektor mluvil nmecky a uitelé esky. Ano i zem-

ské porady uitelskéN jež byly tehdy pro eské i nmieok
uitele spolenými, zahajovány bývaly a ízeny 'byly

výhradn nmecky, teba celé ti tvrtny delegát byli

eši a pi poradách rokovali esky.

V stížených tchto pomrech bylo arci velmi tžko

pracovati tehdejší eské organisaci uitelské na Morav,

kterou byl »Spolek moravslíých uitel«. Jednak byla

úast sama uiitelstva z eených píin nedostatená,
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jednak vláda bránila perozmaimtým chikainováníini živj-

šímu ruchu. Nepovotovala ani ikonání val'ných hromad,

za-kazovaila zahájiti schze písní »Svatý Vácilave« la :p. v.

Teprve když založen vlastenecký a svobodomyslným

duchem ízený asopis »KomeTiský« (od r. 1873) a 'kdy

dosavadní organisace pemnna v ilý a buditelský

Ústední spoilek jednoit uit., nastaly píznivjší ipomry

a veškero eské uitelstvo moravsiké soustedilo ise ke

spolené práci na prospch eské školy a duševního po-

vznesení eského 'lidu.

V Cechách budítelskou práci v uitelstvu konaly jed-

noty uitelské, pozdji ovšem Úst. spolek jednot u. a

uitelské asopisj^ Z nich hlavn Posel z Budce. Avšak

asopis ten. který založen byl r. 1848 svrohueenými

poraidaimi budeskýrni, vycházel jen tyi léta. Po nm
vycházela »Škola«, jež zmnna ve »Školu a Živoit«, jež

vycházela až do r. 1890.

R. 1863 založil Fr. I^ezá týdenník »Nároidní škOlu«,

která pevzala pak jméno »Potsla z Bude«. R. 1867 za-

ložili na Morav Uitefeké Jisty a r. 1869 poala vydávati

Beseda uitelská v Praze svj list »Besedu uitelskou*.

Pehlédneme-li nyní první tuto epochu probouzení

stavovského a poilitického vdomí uitelského, která poli-

tickým ruchem v r. 1848 zapoala a jež vykazuje za po-

mrn krátkou dobu jakés ideové, politické sjednocení

a zorganisování uitelstva, obdivu'jeme sci, že v pom-
rech sociáln nejtžších, poiliticky nebezpených a pi

vzdJanostní prprav zcela minimální vyspllo uiteiistvo

z ubohého stadia kantora k závažnému initeli v národ

a to v dob, kdy na jedné stram úadové každý volnjší

projev uiitelstva a každou svobodnjší sata jeho po-

tlaovali a na druhé stran eská politidká veejnost
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nemohla pro autonomní stanovisko smíiti se s centrali-

stickou formací obecnéti-o školství, jež uzákonna proti

vli eských ipohtik. Niamén i v tžkých tch dobách

pronikla idea oisvtová a uitelé uplatnili se jaíko dle-

žitý a vlivný kulturní initel. Vliv ideálního ducha Amer-

lingova, tradovaný jeho žáky v lisitech i spolcích a vlivné

podnty Škodovy a Bakorový pozvedly uitelstvo

osvtov tak, že zíslkávalo obliby a vážnosti svou prací.

Rovnž velice pispl k zhodnocení uitelstva eského

a školy Karel Havlíek, jenž lidové vzdlaní uinil lán-

kem programu národního. A práv v Havlíkovi našla

škola a uitelstvo bystrého a vytrvalého ochránce a pod-

porovatele. Vliv Havlíkv byl patrný nejen v uitelstvu,

které erpalo z jeho školsko-politických úvah stavovské

sebevdomí, ale hlavn v uvdomlém obanstvu, které

z Havlíka nabývalo moderního názoru o školské otázce,

kterou Havlíek piln ešil, žádaje ve smyslu národního

programu rovnoprávnost a autonomii, zvýšení náklad

na školství, zrušení školního platu, lepších plat pro

uitele, zrovnocenní uitelstva v platech se státním

úednictvem a sociální povznesení a politické zrovno-

právnní stavu uitelského. Horlil pro vyšší vzdlání

uitelské a svou naukoai o slouení uitelského stavu

's knžským v jediný stav osvtový vyslovil požadavek

akademiokého vzdlání uitelslkého.

XX.

Období klidného rozvoje.

Školská politika éry Auerspergovy v letech sedm-

desátýdh vyznaovala se jednak lámáním oposice proti

novým zákonm, aby získána byla píznivá situace
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k rozmnožování a upevování škol, jednak etnými na-

ízeními provádcími, aby všechno národní školství bylo

všude jednotn a v podrobnosteah upraveno.

Odpor proti základním zásadám nových školních zá-

kon mizel pomrn brzy; nebo ani dvody federativní

a autonomní nebylo s to, aby uhájily star škoily komkor-

dátní. Nad to nebylo tu nikde positivního a propracova-

ného programu školního, kterým by se bylo dalo sou-

stavn a uvdomle eliti centralistické reform Hasne-

rov. Proto v dob, kdy již obecn pronikala poteba

zvýšení lidového vzdlání, zanikl odpor brzy.

Již první sjezd strany mladoeské r. 1874 zdraznil

poilitický a národohospodáský význam lidového vzd-

lání. Neodmítal princip moderní školy, 'prohlásil po posi-

tivní stránce, že pokládá za nejdležitjší úikol strany,

'aby peovala o zvelebení eského školství, »toiho ped-

ního pramene duševního rozvoje*. Sjezd prohlásil, že

strana bude usilovati na snmu skrze své poslance, aby

zlepšeny byly školní zákony v duchu samosprávném,

aby zavedeno bylo bezplatné vyuování na veškerých

školách národn'ch, aby zlenšily se platy uitelské, aby

v pomru k obma národnostem v zemi tpravedlivéin

a pimeném poskytovány byly podpory z penz zem-

'ských na stavby školních budov a na vydržování obec-

ních škol, kde dchody obce k tomu nestaí.

I v širších vrstvách obanstva odpor proti škole ustá-

val. Dokonce smiovalo se obanstvo s povinnou do»-

cházkou školní do 14. roku, tudíž s neispomjším pro-

blémem, ale zárove nejcennjší politiokou vymožeností

nové školy.

Za tchto okolnoistí utváila se v letech sedmdesátých

situace, jež byla klidnému a nenáhlému rozvoji nové
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Školní organisace dosti píznivá. Doba Auerspeigova

pinesla ostatn toJik politického ruchu velkého rázu

a tolik zápas o nejzákladnjší principy a potebj^ národní

existence, že otázka školství národního pirozen ustupo-

vala do (pozadí, ímž se stalo, že š'kolská poJitika po celé

'desetiJetí utkvívaia v iklidu bez radikálních zmn.

A lohoto období klidu využilo iminisiterstvo (v nmž
zasedali na ikrákou dobu Jo'sef Jireek a po nm Karel

Stremayr) k vydání etných prováidcích naízení,

jimiž upraveny byly hlavn vnitní pomry školní. Vy-

dáno naízeiní o žákovských knihovnách, uitelských

poradách okresních a zemských, dtských zahrádkách,

ústavech píbuzných, uebnicích, školské hygien, kre-

slení, osnovách, pomckách, uitelských zkouškách a j. v.

Všechny tyto nové pedpisy podmítiily pirozen literární

a organisaní ruch v uitelstvu. Uitel, ocitaje se novými

naízeními v noiv situaci, pídil se pirozen po odbor-

ných asopisech a lnul k svým odborným spolkm. Léta

sedmdesátá probudila neobyejn vydávání vychovatel-

ských a uitelských odborových asopis a knih.

Význano je pro tehdejší siituaci, že práv v 'této dob
pilného ruchu bylo uiitetelstvu odpíráno vládou konání

sjezdu. Vláda Auerspergova nepiznávala uitelstvu

práva shroraažovacího. Snažila se vytvoiti z uitel-

stva stav politicky bezprávný, trpný, zcela vlád od-

daný a poslušný. Vláda nejprv odmítala žádcst poa-

datelstva, ježto prý úelu sjezdovém'u staí zúplna zem-

ská konference. Potom vytýkala, že program je nejasný

a konen inila povolení závislým na svolení úad škol-

ních. Uitelstvo, zbavováno jsouc tak práva shromažo-

vacího, bylo donuceno, aby se zorganisovajo v ústední
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spclek, který by na základ práva spolkového sjezdy

poádal.

A tak došlo 'komeTi ik poádání tetího valného sjezdu

uitelstva eskoslovansikého v Praze r. 1880. Programy

sjezdové jsou nejbezpenjšími ukazateli smru, který

zdá se uitelstvu pro zdárnou ipo'lrtiku školskou nejpí-

znivjším. Sjezdy vyznaují smýšlení uitelstva o problé-

mech školství a unuijí i allší postup školské otázky.

Samozejm nejsou resoliuce sjezdo^vé ihned a zcela

splnny, ale pes to mají siluý vliv na školsko.u formaci,

jsouce výrazem dobových snah, vdeckých, liiterárních,

•sociálních a os'vto'výoh smrv.
Tetí sjezd neomezoval se již pouze na obor školy

obecné, ale zabral již další okruh zájm školských. ešil

otázky škol pokraovacích a útulen pro opuštnou a

zpustlou mládež jakožto ústav doplujících organisaci

školsitví národního a vnesl tyto reformní námty do eské
školsiké politiky, která však až dosud jich zúplna neroiz-

ešila.

Po stránce politické pamtihodný jsou momenty
z jednání o zizování a udržování škol (ref. Jois. Kobr).

V resoluci žádáno zveejnní schzí místních, okresních

i zemských školních rad, odstramní potvrzovacího práva,

vedle nhož vláda miže prohlásiti volbu lena školní

rady za zrušenu. Uitelstvo postehujíc, že v okresm

školní rad je tžišt školské administrativy a že vládní

funkcionái záhy okresní rady ovládli, a že vyizují

i dležité vci o své vli a neinfoTmují ani le'ny aoito-

Tiomní vas o pedmtech na poad jednání gremiálních

urených, žádalo, aby program schze školních rad byl

naped oznamován a pro neodkladné záležitosti školní

zídil se užší sbor. V dalším jednání sjezdovém vystupuje
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již otázka menšinová, Žádá resoluce, aby všechny eské
školy v místech, kde jsou es'ké a nmecké školy, byly

pidleny nejen okresnímu dozorci eskému, ale také

nejbližší 0'kresní rad školní, poikud nemže pro 'n zí-

zena býti zvláštní otkresní rada školní. Souasn doža-

dovalo ise uitelstvo i vtšího zastoupení ve školních

úadech.

Po stránce organisace školsiké je zajímavo, že uitel-

stvo vyslovilo požadavek, aby v osadách, v jejichž

obvodu do vzdálenosti jednoho kilometru není žádné

školy vícetídní, zízena byla jednotídní škola ipro dítky

obojího ipohlaví pro prvá léta šíkolní a v pirozeném

stedu každé skupiny školních ctocí, nedaleko sebe leží-

cích, škola nejmén ty- nebo pltitídní pro dítky, ikteré

jednotídní škole odrostly. Neutuchajícím odporem proti

osmileté docházce a poznáním, že z nho vzchází nové

škole nebezpeí, nuceno bylo uitelstvo hledati výcho-

disko, aby ustanovení o povinné docházce do 14 le't, po-

nkud pekotn a náhle v tehdejších pomrech dekretOr

váné, bylo ponkud zmírnno, nejvtší zbra nepí-

znivcm nové školy tak vzata a pece princip osmileté

docházky zachránn. Uitelstvo iprohlásilo tehdy, že je

pípustno. aby okresní školní rada díky tináctileté

sprostila povinnosti k další návštv školy, prokáže-li,

že jich rodie k výživ své ;nu'tn potebují a že doidilaly

se již pedepsaného vzdlání.

XXI.

Paedagogia.

Mezi nejdležitjší stránky školské politiky náleže

otázka uitelského vzdlání. S postupem uitelského

vzdlání rostla a vyvíjela se škola. Pedepsaná míra
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uitelského vzdlání byla vždy v S0'uvislosti s rstem
politické moci lidu. V dobách poddanství a absolutismu

i pozdji za reakce pokládal se pro uitele za postau-

jící onen stupe vzídlání, který byl zcela blízký úrovni

žáka normální školy. Dvouleté 'kursy pozvedly již uitele

o málo výše. Teprv íšským zákonem stanovené pra-

vidlo »o vzdlání uitel a uzpsobeni k uitelství* zna-

menají zetelnjší poikroik. Kurs vzdlávací trvati má
tyi léta, pedpisují se pedmty odborn i obecn vzd-

lávací a ku pijetí na uitelský ústav vyžaduje se slušná

míra prpravného vzdlání, jež prokázati se má písnou

zkouškou pijímací, která vztahuje se vbec ku ped-

mtm, jimž se vyuuje na nižších školách ste^dních,

vyjímajíc cizí jazyky. Kandidát uitelství podniknout

má písnou zkoušku dosplosti. A aby mohl vbec de-

finitivn ustanoven býti za uitele, zapotebí má vysvd-

ení zpsobilosti uitelské, jehož mže nabýti až po

dvouleté praktidké služb školní. Aby kandidáti dojíti

mohli dkladnjšího vzdlání v povolání uitelském, za-

ídí se zvláštní semináe paedagogické na universitách

nebo na vysokém uení technickém.

Ministerium interpretovalo tato ustanovení v neho-

tovosti pomr a za stálého nedostatku uitelstva vy-

dáním zatímního vyuovacího plánu na paedagogiích a

aktivováním pokraovacích kurs. Kursy byly pi ústa-

vech uitelských jako ferialní, ale neosvdily se. Aby

odpomoženo bylo -nedostatku uitelstva, snížena mini-

sterialním naízením doba vyuovací na paedagogiích

na ti léta od r. 1871—1874. Tento pechodný stav ukon-

en vydáním organisaního statutu pro ústavy uitelské

r. 1874. Povinné prpravné vzdlání uitelstva bylo tu

zvýšeno. Pedepsaná osnova urovala minimum toho.
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eho se po uiteli žádá. Podle fstatutu pipravoval ústav

pouze . pro školu obecnou. Pro vzdlání uitel mšf.
ško] poskytoval jen vdní základ. Pedností statutu

bylo, že nabádal k samostatné práci, zavádl etbu do-

mácí a ukládal, aby kandidáti nabyli jistou míru roz-

hledu po svtové literatue. Hudební prpravu omezil

jen na zpv a hru tna housle, tudíž pedmty pro vyuo-
vání na škole obecné potebné. Pi tom ale napoád

dsledn zapomínáno na slibované semináe paedagogi-

ck na vysokých školách.

Doba šesti let od vydání organisaního statutu po-

skytla dosti zkušeností, aby jednáno bylo o reform. Na

sjezde uitdském r. 1880 po zipráv dra Q. A. Lindnera

navrhována tedy revise statutu v tom smyslu, aby opra-

vena byla paedagogia po stránce didaktické. Struktury

uit. ústav se tehdy ješt nikdo nedotýkal. Žádáno

ovšem, aby konen rozšíeny byly slibované semináe

paedagogcké, jež mly býti prpravnou k uitelství na

paedagogiích, ke služb inspektorské, editelsiké a p.

XXII.

Školní novella.

Nejnižší odpor proti novému zákonu š.kolnímu zvedli

klerikálové a feudálové. V našich zemích nedošlo sice

k takovému vášnivému projevu nenávisti k nové škole

jako na p. v Tyrolsku, kde bývalo teba assistence dva-

ceti etník, aby vyko-nati se mohk inspekce; ale odpor

lidu proti škole byl soustavn živen zvlášt u Idu ves-

nického, jemuž beztak nový zákon nebyl tuze vítaným.

Ukládal nové platy a ubíral lacinou pracovní sílu dtí

od 12 let.
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Soustavná, promyšlená a ©piskopaty vehementn ve-

dená agitace proiti novému zákonu setkala se záhy

s úsipchy, a nová vláda Hohenwartoiva jí ipotletóia. Již

15. bezna 1871 svolaJ ministr vyuování Jireek anketu^

aby uvažovala o páních obanstva stran nového zá-

kona školního. Ovšem, vláda Hohenwartova výslovn

prohlašovala, že nechce nový zákon rušiti a že pi zá-

kladních principech setrvá, ale bylo již z eené ankety

patrno. že chce opatiti njaké úlevy z náhlých usta-

novení zákona. A že jí nebyl nový zákoin ani v nej-

základnjších zásadách nedotknutelným, patrno z toho,

že již 25. dubna pedložila íšské rad návrh zákoma,

kterým mla býti dána zemským snmm iniciativa ve

vcech zákonodárství školního a v záležitostech upra-

vení pomru školy k církvi. íšské rad mlo vyhra-

zeno býti jisté iprávo censury a koneného právoiplat-

ného usnášení o návrzích zem'sikých snm. Avšak tato

pedloíha, která vedle autonomních moment obsahovala

i nebezpené úsituipky reakní, byla 'po návrhu Herbsto-

v zamítnuta 88 pioiti 58 ihlasm.

Velmi prudce agitováno proti novému zákonu ško'lní-

mu na Morav, kde v »našem« snmu eskoíeudální vt-

šina, utvoená mimoádným vítzstvím konservativcú

pi volbách ve velkO'S'tatkáské kurii, vyslovila se co

nejrozhodnji pro odstranní íšského zákona škoilnho,

ba dokonce pro revoikaci zemských zákon z r. 1870,

jimiž poádalo se zakládání a vydržování škol a právní

pomry uitelstva. Výslovn tu snmem žádáno, aby

náklady na školy národní se snížily a uzákonno bylo

spolupsobení církve ve školním dozoru. Snm odepel

hraditi náklady na školý^ pokud vznikly podle nového

íšského zákona školního, a protestoval proti tomu, aby
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uiteié Škol národních nebo správci škol mohli se státi

školními inspektory.

Odpor proti nienávidné nové škole šel dokonce tak

daleko, že snm usnesl se škrtnouti položku praelimino-

vanou a navrhovanou zemským výborem k hrazení ná-

kladu potebného ku provedení zemisikého zákona o pla-

tech uitelských, akoliv bylo patmo, že tím uitelstvo

bude uvrženo v bídu. Jeden z poslanc eských obha-

joval svo'je zamítavé stanovisko utšováním, že uitelé

hlady neiumrou, hrab Spiegel slavn prohlašoval, že

katolická Morava nedopustí, aby bezkoníesionalní zákO'n

školský vešel v život a olomoucký proí. Demel, který

rok ped tím na uitelském sjezde v Praze v nadšení

dokazoval, že »všecbno nic neiprospje, dokud se ádn
neupraví právní a sociální postavení uitelstva«, na sn-

mu prohlásil: »Kdyby tu šlo o uitelstvo naše, rádi po-

volíme žádané a jsme ochotni i mnohem více, ale pro

nynjší uitelstvo nám odcizené, pro dnešní stvry hejt-

mansiké nemáme nieho, nepovolíme ani krejcaru.*

Positivn nedocíleno tímto nesmyslným jednáním arci

pranieho. Vláda snm jx) .pádu Hohenwartov rozpu-

stila a pi nových volbách složena dvoutetinová vt-

šina feudáln-ústaváoká a nový :.':-m odhlasoval pt-

kráte tolilí pro uiitelské platy, kolik odmítl povoliti snm
»náš«. Toto srovnání ovšem psobilo na esiké uitel-

stvo demoralisan a »veliký poet eského uitelstva

moravského na dlouhá léta buto od národa odpadl nebo

dával na jevo vlažnost a oboijetTiost, jež národu našemu

na Morav zasadila rány hluboké*.

A jako na Morav, tak i v echách vede^ia byla

školská politika eská pod silným vlivem konservativní

šlechty a vysokého kléru.



ŠKOLNÍ NOVELLA. 271

Spojenectví vedoucí strany staroeské se živly nové

škole naprosto nepátelskými pineslo eskému školství

mnoho škody. Šlechta, smýšieiící písn katolicky,

ovšem nemohla se smíiti s intetrkoinfesioinalními zákony

školními a živila odpor proti nové škole i tehdy, kdy již

eská politika ustuipovala od písného odporu, který na-

páchal množství škod v otooru národního škoMví. Vy-

soký klérus nikdy nezapomnl porážky konkordátu a

kletby papežoivy, jež stihla nové zákony školské. Sta-

roechm, politiku eskou vedoucím, bránilo stanovisko

autonomní a státoprávní, aby moderní školu stavli do

popedí svých akcí politických. A proto eská politika

obecnoškolská v letech sedmdesátých dá se vyznaiti

jako obdob) vlivu a moci konservativc nesmíených

s formací nové školy a e*kajících píhodné chvíle, aby

Hasnerova reforma byla odstranéna.

V této situaci vyniká zcela odlišné školská ást pro-

gramu strany mladoeské z prvního sjezdu r. 1874.

Kdežto ve vedoucí eské politice nedobyla si do té doby

obecná škola ješt tolik váhy, aby se stala lánkem po-

litického programu, vyslovuje se v eeném programu,

že strana mladoeská »pokládá za dležitý úkol svij, aby

peovala o zvelebení eského školství jako pedního

pramene duševního rozvoije«, i stanoveny tyto požadav-

ky: zlepšení školních zákon v duchu samosprávném',

zavedení bezplatného vyuování, zlepšení plat uitel-

ských, spravedlivé rozdlování podpor z penz zem-

ských na školní budovy a vydržování škol dle pomru
národnosti.

Již stanovením a vyslovením školského programu,

který velmi výstižn vytýkal konkrétní a nejdležitjší

reformní požadavky, odlišovala se mladoeská strana
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od vedoucí strany, a pozdiiší události politické jen po-

tvrdily, 7e práv ro'zdílné nazírání na otázky školské

politiky mlo dalekotsáhlé násiledky pro zmnu smru
politiky eské vbec.

Když r. 1879 padlo ministerstvo Auerspergovo, uznali

reakcionáští politikové, že nadešla ikomen doba, aby

zahájen byl boij o školu. K poilrtickómu významu a 'silné

mcci dostali se nmetí klerikáiové z alipských zemí.

kteí sípolené se Staroechy sil'né konservativními a

s Poláky utvoili železný kruh pravice. eská politika

školská octla se nyní v podruí vlivu reakního.

Již 1. února 1880 podali eští biskupové vlád me-

morandum, jímž žádali, aby církvi katolické poskytnut

byl vliv na školu. Prohlásiíi, že zásada bezikonfesional-

nosti zavírá cestu ke každému dikíadnému zlepšení po-

mr školských, a žádali, aby školáim pro katolidké oby-

vatelstvo byl .náboženský ráz vrácen a církvi píslušející

jí vliv na vyuování a vychovávání mládeže optn po-

skytnut. I^rzy na to 5. února poslanec Liechtenstein po-

dal ve snmovn návrh na zmnu školských zákon
zcela po pání klerikální strany. Souasn navhoval

posl. Lienbacher, aby všeobecná povinná docházka

školní omezena byla na dobu od 6. do 12. roku a ponechá-

no bylo zákonodársitví zemskému, chce-li školní povin-

nost pro jednotlivé zem prodloužiti do 14. roku.

Nová vláda, v jejímž ele stál nyní ministr Taaffe,

byla v rozpacích. Otálela sice splniti na rychlo vli

konservativc a klerikál,, ale nemohla již proMásiti se

pro zachování zákona s takoivou uritostí, s jakou ješt

odpovídal ministr Jireek Stremayrovi, když doiznal, že

odstranní nejpokrokO'v'jšího principu nového zákona,

jakým je ustanovení osmileté docháziky školní, bylo by
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»reakcí, jež by nás iped celým svtem a ve všech kul-

turních státec'h vydávala v hanu«. Vláda vytoila se

ze situace zatím proihlášením ministerské rady, že saima

pipraví a pedloží svj návrh na zmmu zákoina škol-

ního ve smyslu podamých inávrh. Proto Liechtenstein

svj návrh odvolal. Návrh Lienbachrv byl sice projed-

náván, ale pro neshoidu imezi snémioivnou poslaneckou a

panskou o zpsobu nahrazování zkrácené docházky

školní inebyl uzákonn. První útoik na nejcennjší strán-

ku zákona školníhO', t. j. 'na osmiletou školní ipovin;nost

se vbec nezdail. Vláda, vrna svému slibu, vypraco-

vala nyní sa/ma a snTnovn r. 1882 'pedložila návrh na

zmnu íšského zákona, t. j. školní novellu. A tento

návrh uzákonn.

Novellou k íšském:u záikoinu školnímu zmnno je

25 lánk a to vtšinou ve smyslu reakním. Mezi mej-

P0'tebnjší vdomosti adil pvodní zákon trivium t. j.

tení, psaní a poítání. Novella urila: náboženství,

tení a ipoítání. Pvodní ,zákoin neznal jiné úlevy z prin-

cipu osmileté ipovinné docházky, nežli že mchli propu-

štni býti díve žáci, 'kteí sice 14. rok vku svéhO' ješt

nedokonali, avšak v nejprve pišitím pl roku ho doko-

nají. Novellou uzákonny však úlevy z pravidelné do-

cházky; nebo dopouští, že na obecných školách dtem,

které šest rok do školy chodily, a tc ma venkoiv vbec
a v 'mst dtem' nemajetných obyvatel, možno po'Voliti

úlevy na jistou ást rdku nebo ve form vyuování polo-

denního aneb jen nikteré dny v týdnu udílenéhc. Úlevy

možno ipoiskytovati také dtem celých obcí školnch na

venkov, žádá-li o n zastupitelstvo piškolených obcí.

Tím arci opuštna zásada Oismileté povinné docházky

na velikou škodu obecného vzdlání lidového. Základní

eská Politika. V. 20
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vzdlání 'lidové tídí se tu se zetelem k sociálnímu po-

stavení, bydlišti a hmoitným ipomirim rodi a vzdilání

venkovského lidu se podstatn snižuje. Míra vzdlání

školního iní se závislo^u na uvdomení rodi a obcí.

Práce školní se velice ztžuje a tudíž výchovné výsledky

školy se zmenšují; 'nebo úlevy desaražuijí školu a pe-
kážejí prospchu i tch, kdo úlev nepožívají.

Reakní tendence noivelly 'patrna i z omezení uiva

reáliím na to, »cO'ž by žákovstvu bylo nejsrozumiteinj-

šího a inejpoitebnjšího*. Novellou pipouští se i polo-

denní vyuování, pi nmž za uritých modalit maxi-

mální poet na tídu doko^nce se zvyšuje z 80 na 100.

Novella snížila podstatn i prpravné vzdlání ui-

telstva a zavedla znovu pstování hudby chrámové.

Díve žádán iku pijetí do uit. ústavu prkaz, že osvojil

si uchaze uivo nižší stední školy, nyní pedepsána

míra uiva školy mšanské. Podle novelly má k ža-

datelm, majícím pípravné vzidlání hudební, zvlášt

býti hledno, kdežto díve se taková váha hudební pr-
prav nepikládala.

Nikdy neproivedené ustanovení zákona o uitelských

semináích na vysokých školách novella prost škrtla

a požadavky pi zkouškách zipsobilosti uitellské snížila.

Imterkonfesionalní ráz školy národní porušen byl vel-

mi dkladn. Díve vyzniaena služba na veejných ško-

lách jako »úad veejný, jehož dojíti mohou všichni ob-

ané rakouští rovnou mron nehledíc k vyznání nábo-

ženskému*. NoveJla tento citovaný passus vynechala a

dodala, že »za odpovdného správce školního mže
ustanoven býti jen takový uitel, který také prokáže,

že má zpsobilost vyuovati náboženství onoho vyzná-
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ní, ku kteréonu pináleží vltšina žák té škoJy, a to ;podle

prmru pli roník pedchozích*.

NoveWou siln ohrožena i oibansiká 'práva uitelova

a dána rmožnosit stíhaiti uitele disciplinárn ipro chování

pclitické, úast ma veejiném, sípollkovém, národním ži-

vot a p. Pvodní zákon stanovil prost, že užije se

proti uiteli prostedk diisciplinárních, uinil-li by nco
proiti své povinnosti. Novella dodává, že uitel bude

disciplinován také tehdy, »kdyby chování jeho krom
školy uráželo vážnosit stavu uitelského nebo škodlivé

bylo psobení vychovatelslkému*. Zdánliv oiprávnné

toto ustanovení pro svou pružnost skrývá mnoho pod-

nt k libovolnómiu pronásledování a stíhání uitelstva.

Návrh školní novelly byl 24. ledna 1882 ipikázán

školní komisi panské snmovny, kde noivým jmenováním

len zabezpeena majorita reakní. Pi rokování

o vládním návhu vyhrádilii si Poláci, že ustanovení o ná-

boženském vyznání správce školy nemá míti pro Hali

platnosti. Šlo jim paítrni o -to, aby nedošlo k jmenoivání

židovských správc škol.

Strana staroeská, spolutvofíc železný kruh pravice,

byla v situaci tžké. eský klub na. rad íšské slyšel,

jak obanstvo proti novelle pirotestulje, a poznával, že

dává v sázku populárnoisit svoji, o>devzdá-li hlasy pro

zpátenioký inávrh. Mladoeši dobe postehli význam

reaknrho návrhu a všemi prostedky: tiskem, schzemi

a osobní agitací bránili zklerikalisování školy. Pokroko-

vjší eské uitelstvo se úastnilo agitace velmi piln.

Národní Listy již 6. února upozorovaly, že »proti hnutí

feudáln-klerikálnímu má se zdvihnouti hnutí ohrože-

ného národa«. Také Pokrok psal, že se vrací konkordát,

a klub národní strany svobodomyslné dne 15. února

20*
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odevzdal petici snmovn poislanc, »aiby veškerou silou

stavila hráze proudu zpátenic'kómu, jak jeví se v pro-

hlášení biskup«.

OdpoT proti ziklerikalisovánií šlkoly roistl a když znám
byl text novelly, Maidoeši využili k sesílení odpoTu

i momentu národního a správné ukazovali, že novella

dává výslovn pednost nmin jako jazylku vládnou-

címu; nebo vládní mávh uvádl,, že má na mšan-
ských školách nenmeckých uiti se jazyku nmeckému,
kdežto v pvodním zákoin mluvilo se jen o tom. že má
píležitost býti poskytována.

Novella pijata nevelikou vé'tšino'u 174 proti 164 Ma-

sm. eský 'klub pro ini hlasoval. Jenom prol Tilšer

proti usnesení klubovému, ale ovšem za jásavého sou-

hlasu eské veejnosti hlasoval proti novelle.

XXIII.

Návrh Liechtensteinv.

Školní novella nestaila probuzeným aspiracíím kle-

ri'kál;ním. Již 25. ledna 1888 kníže Liechtenstein podal

jménem nmecko-konservativních poslanc nový návrh

zákona, kterým vliv církevní nad školami ml ješt více

býti utužen. Byl to smlý, nebeizipený, ale velmi dobe
pipravený útok na lidovou školu. Železný kruh pravice

poutal i eské poiselstvo a nová škola pod ro-uškou autc-

nomismu a zlepšení náboženské výchovy mla býti zni-

ena. Ješt tu 'byly sledy trpného odporu proti škole

»Hasnerov«. Nová škola se dost ješt nevžila. Vtšina

eské delegace byla v tsném styku s kruhy feudáln-

klerikálními a ti, kdo zastávali se útvaru nové školy.
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byli V adách našich národních nepátel. Taková byla

situace, když návrhem Liecbtensteinovým dáno heslo

k velikému kuiturnímu boji.

Mladoeská strana iprohlásila, že návrh je naprosto

nepijatelný. V Cechách vedly aikci proti návrhu Liech-

tensteinovu s neobyejnou vervou, vytrvalostí, vše-

strann, promyšlein a dotvedn Národní Listy. Pisply

touto kampaní velice k organisování pátel pokroku ve

školství a neo'dvislosti š'ko'ly cd vlivu církevního. Mlado-

eši podnítili nevídanou agitaci iproti novelle. V mst-

ské rad pražské mluvil dr. Poliipný proti ultramontani-

smu a zdraziíoval, že každé jeho vítzství znamená

porážku vývinu lidské kultury a osvty. Na Podipsku

vzbuzen piinním taj. Špindlera krajní odpor proti no-

velle. Poádány veHké schijze protestní po venkov

i v nstech. asopisy, pinášející ei protestní a pod-

pisy protestujícího obanstva, byly asto konfiskovány,

nicmén zájem pro boj proti noveWe stále živen.

V Praze mluvili proti novel'le na veejné schzi red.

K. Tma, red. Anýž, uitel Skála, dr. Herold a fj.

Již 20. února podal dr. Herold jménem osamostat-

nélého, nového klubu návrh na zmnu íšského zákona

o vyuování na školách obecných. V návrhu shrnuta

všechna, díve již dr. J. Celakovským iproklamovaná

školská desideria autonomist. Již iproti návrhu Lienba-

cherovu hlásal dr. Celakovský, že íšské zákonodárství

školské je v pímém odporu s vnitní pO'VahO'U rakou-

ského soustátí, a žádal aby se zem.ským snmlm vrátila

volnost rozhodování a zásadn jim piknuté iprávo ve

vcech národního školství.

V návrhu dr. Herolda ozval se již ohlas zápas

o školství menšinové ve výslovném ustanovení, že vy-
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uovací eí školy národní je jazyk dítek školních.

Návrh ponechával princip osmileté docháziky školní, ale

zstavoval zákonodárství zemskému, aby vydalo usta-

novení o úlevách a zkrácení doby uebné. Také všeohna

legislativa týkající se zizování, udržování, zaizování,

správy, dozoru, školního a uebního ádu, vyuovacích

prostedk, opatení vyuování náboženství, dále všech-

na ustanovení o zpsobiloisiti k úadu uLtelsikémai, dal-

ším vzdlání uitel a jeho právních pomr, stanovení

náklad školních a jejich úhrad, školní správ a doizor-

ích orgánech mla podle Heroldova návrhu náležeti

snmm zemským, jež ovšem mly dbáti základních

princip íš. zákona školního.

Jednaje o návrzích Liechtensteinov a Heroldov,

prohlásil eský klub, že uznává toho potebu, aby škol-

ství národní hovlo rovnou mrou náboženským, národ-

ním i asovým požadavkm. Nevyhovl etným hlasm

volajícím, aby návrh Liechtenisteinv odmítnut byl hned

v prvním tení,, ale uiznávaje, že je potebí, aby ve škol-

ství, t. 3. »v oboTU, který je nejdležitjší ve veejné

správ a který nejhloubji zasahuje v poteby lidu,

uskutenil se zákou. jímž by sebeurování zevní mohlo

býti oproštno ze smni centralistického*, rozhoidl, by

návrhy Liechtensteinv i Heroldv byly pikázány škol-

skému výboru. Když proíessor Q. Blažek, pedseda praž-

ského novomstského klubu, vyzýval dr. Riegra, aby hla-

soval hned v prvním tení proti návrhu, odpovdl dr.

Rieger. že bude hlasovati ipro návrh z dvod politických.

Návrh Liechtensteinv zpsobil veliké ustrnutí v e-

ské veejnosti. Toho nikdo neekal, že ipod záminkou

snah autonomních využijí nmetí konservativci spojen-

ství Cech k dílu 'bezohledn reaknímu. Otevený P.
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Greuter. vdce tyrolsikých Merkál, ovšem 'již díve

na snmu tyrsikém iprohlásil, že spojenectví Cech vy-

užito bude k uzákonní školy katolické, ale obecný byl

soud, že jde konservativcm v krajním pípad jen O' zá-

konné zabezpeení církevního spoludozoru, aby zjištno

bylo, vychová-li škola vskutku v duchu náibožemském,

zdali neuí nemu, co je v odporu s náboženstvím zjeve-

ným a jak si vede uitel ve vcech náboženských. Byla

obecná domnnka, že konservativcm bží o to, aby pln

zabezpeena byla výchova nábožensko-mravní podle i. 1.

zákona školního-, a proto prohlásilo tehdy uitelstvo, že

škola »vyhovuje úpln § 1. a není teba žádných dalších

zmn v tO'm smru«.

A proto nedivno, že ohromoval návrh, který nejen

zavésti chtl církevní spoludozor, ale zkrátiti docházku

školní i míru uiva. Návrh zaivádil opt jen staré trivium,

vyluoval kreslení, méictví, pírodopisv tlocvik a runí

práce díví. Z djepisu, zempisu a pirodopisu ipipouštl

jen to, emu píležitostn žáci pi tení se piuí. Školy

soukromé, t. j. klášterní mly poistaveny býti na roven

veejným a návštva školní mela býti snížena na šest

let. Opakovai hodiny mly opt býti zavedeny. Spoilu-

dO'Zor církve nad celoiu školou i uit. ústavy plyniul ná-

vrhu z vychovacího úkolu školy. Návrh chtl uizákoiniti

missio canoinica u všech oisob uitelských, aiby dosazeni

býti mohli jen ti uitelé, kteí vykázati se mo-hou poteb-

nou mis!sí k vyuování náboženství katolického.

V prudkém a obecném boji, který penesl se do lidu

a proijevoval se nejen na etných schzích, ale i ipodpiso-

váním petic pro a proti, konservativci snažili se dokázati,

že škola nová se neosvdila, mravn nevychovává a je

drahá. Listy staroeské chválily na Liecihtensteinové
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návrhu autonomní ráz a tšily, že dá se zlepšiti. (Do

míry autoncimistidké poilévky padla klerikální moucha,

kterou te'ba vyjmouti, aby zstala vc prospšná.) Sám
dr. Rieger prohlásil, že národ nechce, »aby dítky jeho

vychovávaly se bez nábožensitví, bez vyznání«.

Boj o školu zalehl i dO' nejmenších vesniek. Stran

mladceské dotoe sloužil boj ten ve volbách. Ve voleb-

ním provolání slibovala rozmnožení a zvelebení vzdlá-

vacích iprosíek, cpo^r proti zamýšlenéran ztenování

uiva ve školách a proti 'každému pokusu, aby škola do-

stala se do Síprávy církevních úad.
Dne 15. bezna podal Lienbacher svj návrh. Ne-

souhlasil s návrhem Liechtemsteinovým proto, že redu-

kuje š'kolní povinnost a vyluuje nkteré pedmty.
Missí kanonickou obmezil jen na uitele náboženství a

žádal, aby dozor nad mravn ná'božens'kým vychováním

na školách obecných i stedních zstaven byl církvi bez

újmy dozorího práva státního.

Ani jeden z návrh podaných nebyl pijat, ale vláda

podala dne 4. kvtna 1889 sama návrh nové školní no-

velly. V sezení panské snmovny 2. bezna 1890 doža-

dovali se rakouští biskupo-vé, aby byl katolické cínkvi

zajištn silný vliv na ustanovení uitel a spoludozor

nad školami. Žádali dále, a!by uitelé na veejných ško-

lách byli vesms vyznání ikatolického.

Avšak r. 1891 nastala no'vá konstellace parlamentní,

v níž silnou posici zaujali vítzní Mlado-eši. Vliv cdpúrc

moderní školy ochabl a íšsiký zákon školní nové zmny
nedoznal.

V celém tom zápase probudil se obecný zájem o ne-

odvislost školy a škclu vbec. Ale i ikleriikálové spoádali

svoje ady a zjevnji než díve hlásali svj program.
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jehož pedním lánkem, je zmocniiti se š'koly, a vytrvale

i s patrnými úsipohy jaii se získávati vliv ve školské

administrativ.

Naproti tomiu byla esiká ipolitiika ustavin zamstná-

vána vysilujícím bojem o rovnoprávnost a nemla dosti

klidu, alby a®ressivnosti klerikální ve šikolství moWO' býti

se zdarem eleno. Na vítzství mad Liehitensteinem se

ustalo v další práci na prospch úplného- zlaicisování

školy a postupného vymaování z vliv reakních, a

politická práce v tomto smru omezuje se na odrážení

obasných a znovu olbnovovaných útoik na školu, jakými

jsou na p. v rzných foirmáoh optovan návrhy na

snížení osmileté doby docháziky šlcolní, om'ezení reálií

a pod.

XXIV.

Boj o jazykovou rovnoprávnost ve škole.

Devatenáctým lánikem základního zálkona státního

uznáno bylo rovné práva všech v zemi obvyklých eí
ve š'kole a naíze^no, aby každémiu národu zízeno

bylo potebných škol, aniž by tkdo byl muen uiti se

drutiému jazyku zemsikémiu. Právo roizliodovati o jazyku

\'yuO'vacíni a vyuování druhémiu zemsikému jazyku

písluší v mezích zákoina íšského zemskému úadu škol-

nímu, jenž má díve slyšeti ty, kdo školu vydržují. V na-

šich zemích pi provádní zákona mli vtšinu Nmci
a nedbali ovšem ipráva eského. jazyka.

V Cechách ipomrni brzy vymianili se z nmecké nad-

vlády a poinvadž zemský zákon z 19. ledna 1866 vyslovil

se pro jednojazycnost škol, stanoviv, že vyuovací jazyk

ve veejných školách v Cechách má vbec býti jen jeden

z obou zemiských jazyk, národní školy eské osamo-
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Statnly. Na Morav ipipouštny aidmimdstraitivn i skob'

utrakv. a touže cestou v r. 1876 zaveden jazyk nmecký
do všedh škol. Ve Slezsku již v t. 1873 vydala šk. rada

kruté ustanovení o vyuování nmiin na školách ne-

nmeckých. Tímto »Zeynikovým« naízením pedepsáno,

aby dosažena byla koirrektnost ei ústní i písemné, aby

na vyšším stupni nkterým pedmtim vyuováno bylo

po nmeku. Pro první tídu naízeno, aby se nauili žáci

aspo 200 nmedkým slovm, ve druhé o 300 více. Již

ve 3. škol. roce naízeno tení a projednávání lánk
nmeckých. Ve vyšších ronících, od pátého poínaje,

nastoupiti mlo vyuování utrakvistické, pi nmž reáliím

na vyšších tídách mlo se uiti z nomeoké ítanky. Jen

náboženství ušeteno, a dovoleno, aby mm bylo uena
jazykem mateským, akoliv i tu vysloveno, že je žá-

doucno, aby se nmeoky memorovalo.

Tím se Slezsko germanisovalo. Ohtl-li uitd zísikati

ochrany a uznání inspektor, z nichž nkteí vbec ani

esky neumli, snažil se vyhovti germanisanímu sy-

stému. Ceštima ponižována i na Okresních poradách uit..

které na dlouho byly jen nmecké, jako vbec písemní

jednání se školami vedlo se jen nmecky. Uitelé eští,

odchovanci nmeckých paedagogií, presentovali se jako

Nmci a hovoili inmecky i mezi sebou. Nedivno tedy,

že první esiká jednota aiitelská založena ve Slezsku

teprve r. 1883.

Nmetí liberálové, lekajíce se probudilosti a politi-

ckého vlivu stran slovan'ských a autonomist, vyvolali

silné hnutí proti eským menšinám^ založih r. 1879 Schul-

verein k systematické germanisaci a k službám nmecké
školsiké politice, jíž bželo o to, aby všude bylo nmecké
školství zabezpeeno díve, než eský živel politicky
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sesílí. Schulverein zaizoval pilné ústavy a skolky pro

déti školu ješt nepovinné, aby zajišoval si materiál.

Neuvedonilým obcím na jazykovém pomezí zaizoval

škcly, aby prokázal jejioh potebu a pinutil tak veejnou

správu, ab3^ je pevzala ve svj náklad. Využitkoval

tradiního peceování nminy, záštity úad a vlaž-

nosti našich lidí na škodu pirozeného rozvoje našeho

školství. Proti nmu zízena r. 1880 Ústední Matice

Školská, ale nmecká agitace zorganisovala ve smíše-

ných obcích zápasy o každé dít, kde obce a škoilské

úady založení esiké školy všemožn pekážely.

Zemská školní rada vydala v Cechách 8. srpna 1880

obžník, jímž dáno rodim docela na vli, chtjí-li posí-

lati dti do škoJy eské nebo nmecké. Ale rodiové

nemohli se svobodn rozhodovati tam, kde byli pod ná-

tlakem sociální moci politické agitace. Prospch eských
dtí obtován pak nmecké školské politice. Prcito z ad
eského uitelstva ozývaly se tužby, aby právo rodi
omezeno bylo zákonem, který by dovoíoval pijímati

do škol jen dti. které jsO'U mocny jazyka vyuovacího.

Návrh takového zákona na snmn r. 1884 podaný (Kví-

alv) odvodnn jest nejen uznanou zásadou didakti-

ckou o úspšnosti výchovy jazykem matesk:S'Tn, ale již

i pouhou potebou humanitní ochrany proti neuvdomé-

losti rodiv. Vyslovována námitka, že by se tu omezo-

valo pirozené právo rodi na vychování díte'k, akoliv

v jiných oborech výchovy a vbec již všeobecnou povin-

ností školní, pedepsanými školními disciplinami je iprávo

rodi omezováno, bží-li o proispch dítte.

Jazyková rovnoprávnost ve škole byla a je stálým

lánkem eské politiky o<becnoškolské. Uiniti ze školy

nástroj ponmovací je tradiní význak nmecké poli-
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tiky šikolské v tomto soustátí. Ješt r. 1886 návrhem
ScharschTiiidtovýim na uzákooiní nminy jako státní

ei demonstrovali Nimci, že se nevzdávají nároiku na

výsadní postavení svého jazyka. V návrhu žádáno, aby
nmina zavedena byla do všecJi obecných škol a to bu
výhradn nebo vedle nmedké ei ane^bo konen jalko

pedmt vyuovací povinn na vícetídních školách obec-

ných, na mšanských i paedagogiích.

Oproti tomuto krajnímu návrhu stojí vyrovnací návrh

Martinicv, dle nhož mly býti jazyky stejn opráv-

nny, aby se jich ve škole užívalo jako jazytk vyuo-
vacích, avšak ;jen jeden z nich ml býti jazykem vyuo-
vacím, druhý neobligatorním od páté tídy poínajíc.

Výjimka mla nastati jen tam, kde toho styk obou ná-

rodností vyžaduje. Do obecných škol a soukromých

nebo veejných mly se pijímati jen dti, které vyuo-
vacímu jazyku rozumjí.

Problém školy minoritní byl ešeri návrhem tak, že

v obvodu školní obce, kde je toliko jedna veejná škola

obecná s jedním jazykem vyuovacím, ale zárove dle

ptiletého prmru nejmén 40 dítek škotou povinných,

vyuovacím'u jazyku nerozumjících, má zízena býti

pro dti škola veejná s druhým jazykem zemským
jakožto vyuovacím. Návrhem tímto hledán legislativní

základ k zabezpeení rovnoprávnosti ve škole národní,

ale ústupek nmin byl vcliiký, aby soiíMasiti mohli

opponující Mladceši, a tuze malý, aby došel souhlasu

v nmeckém asopisectvu. Valný sjezd národní strany

svobodomyslné dne 11. dubna 1887 vysilovil se s nejvt-

ším dijirazem pTCti návrhn. Dr. 'K'u5era a dr. Ed. Qrégr

tehdy ukazovali, jaké hrozí nebezpeí národnímu rázu
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ško'l, bude-li zavedeira nmina již na méntídních ško-

lách a obhájili návrh Kvíalv.
Opposiní hnutí eské bylo vládou Gautschovou ipcd-

ceováno. Protieský smr její vyznaoval se hlavn

v politice školní. Zizování eských škol v ^krajích smí-

šených, zvlášt na Morav, bylo znemožfíováno a po-

teba rozešení otázky minoritních škol stala se ím dále

tím naléhavjší. Poád bylo patrno, že není uritých ád
pro zizování škol minoritních, na nž v íš. zákon škol-

ském pamatováno nebylo. Právní podklad ipro n musil

býti sestrojován a to ovšem z i. 19. zákl. zákona a

z ustanovení íš. zákona o zizování škoi, vedle nhož
škoJa má »založena býti všude, kde v obvodu jedné

hodiny a podíle ptiletého prmru více jak 40 dtí se

vynachází, ^kteréž musí do školy více jak tyi kilometry

vzdálené choditi«. K tomu tu ovšem vzat i zetel k 'l. 1.

zákona zemského z 19. únoTa 1870, jímž se veškeré

ustanovení íšského zákona interpretuje pro král. eské,

a k § 1. zákona ze dne 24. ledna 1870, kterým se ipoádá

zakládání škol na Morav.
Aby právní jistota pro školy menšinové toyla získána,

vypracoval zemský výbor návrh zákona, který byl dne

7. ledna 1889 «nmu pedložen. Vzata za základ materská

e dtí a stanoven poet tyiceti dtí bez ohledu na

ptiletý prmr. Proponovány školy iprovisorní, které

mly se po 5 letech zdefinitivnti> zachová-li seiprúmrný

poet 40 dtí. Stanovena podmínka tíletého pobytu ro-

di v obci. Náklad zaizovací hraditi mla zem. vcný
obec s pomocí zemskou.

Ani tato osnova neuzákonna a otázka miinoiritních

škol stála poád v pcipedí politiky školské, jak zejmo
bjMc i pi vídeiíských úmluvách v r. 1890. Tyto punktace
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zasáhly do šik€'lské (politicky dvma lánky: q s^ložení a

zaízení zemsiké školLní rady a O' školách menšin.

Do zemsiké školní rady ml zeim's:ký výbor vysílati

tí zástupce eské, ti nmecké, msto Praha jednoho

esikého a jednoho nmeckého a také uitelští zástupci

mli býti pO' dvou z obou národností. Zemská školní rada

mla se skládati ze dvou sekcí: eské a nmecké,, které

mily v oboru své psobnosti samostatn se usnášeti.

Plenární porad vyhrazeny záležitosti všem školám

spolené a zaizování škol imenšiniO'výoh.

Ve vci škol imenšinových navrženo, a-by, ukáže-li se

ve školních obcích s obyvatelstvem nmeckým i eským,
ve kterých jsou veejné obecné školy národní pouze s n-
meckým neb p0'uze eským jazytkein vyuovacím, po-

teba toho, aby se vyuovalo druhým jazykem zem-

ským, ve školních obvodech tch zídily se samostatn

veejné obecné školy národní ili menšinové. Píslušnost

k národnosti zjistiti se mla úedn píseminím doznáním.

Uzákon;n byl jen návrh na rozdlení zemské školní

rady ve dv sekce podle národnosti a to zákonem

z 24. ervna 1890. Návrh o školách menšinoivýoh (pro-

jed.nán nebyl,

XXV.

Systém byrokratický.

Politické boje o jazykovo'U rovnoprávnost, zvlášt

o menšiny a ovšem i domácí ptky mezi národními stra-

nami zabraly politické d'jišt do té míry, že záležitosti

školské v létech devadesátých nestály v popedí, akoliv

ani tu boj o poliitický vliv na školoi neustával a pi dleži-

tých událostech politických se ohlašoval jako nezbytná

politická složka.
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U Strany svotoomysliié zájem o školství národní ne

ochaboval. Resoluce sjezdová z r. 1887, která ve form
provolání k národu oibsahovála základní hesJa šíkotekého

prográmku, byla stran pokrokovýlm uika'zatelem ve škol-

ské politice. Program ten vysioYQval zásadu, že jedin

národ náležit vzdlaný dovede SiO'b zachovati svobodu

a volal: »Stezme tudíž zídla národnosti své jako zí-

telnice vlastní, bdme nad svým školstvím národním,

a'by nevzalo zkázy vlivy cizo^stnými, nelituijime žádného

nákladu na zveJebení jeho. Bezplatný toudiž pístup ale-

spo do školy národní,, dokuid nepodaí se nám zjednati

bezplatné vyuování ve veškerých školách veeijných.

Nevydávejme školy své nikdy pod žádnou výminkou

v ruce hierarchie aneb 'byrokracie; ipéi o vychování

mládeže své toliko národ sám vésti musí ipomocí ád-

ného uitelstva národního.* Jak ipatrno, vysloveny tu

školským programem nár. strany svobodomyslné hlavní

principy moderní školy národní, t. j. bezplatnost, znárod-

nní, odstátnni a zilaicisování školství, pi emž vyslo-

ven i požadavek povznesení uitelstva a poteba zvýše-

ných náklad na školství. Ve smyslu programu svého

hájila strana neodvíslost školy od vlivíj církevnich, ná-

rodní ráz, reklamovala vytrvale pro samosiprávné oirgá-

ny vtší vliv ve sípráv školské oiproti rostoucímu vlivu

byrokratickému.

Avšak také klerikální strana probudila se ze zdán-

livého' klidu. Cím více uipadal politický vliv strany staro-

eské, jejíž kcnservativnost a hlavn autorita vdích
osobností jejídh zdržovala klerikály od samositaitných

akcí vtšího slohu, tím zetellnji strana klerikální vy-

stupovala na djišt školskcpolrtické. Její silný vliv a

neochablou nesmiitelnost s inteirkonfesionalním rázem
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Škol dokumentován byl optn r. 1892, kdy ministr

Qautsch zakázal oslaviovati na školách tísté výroí pa-

mátky narozemin Jainia Amosa Komenskéhos ba i žactvu

úastniti se silavncistí poádaných. Vlád právem 'bylo

na snme vytýkáno, že zúmysln a systematicky pracuje

k tomu, aby národ eský již ve školách, jež sám musí

vydržovati, zbaven byl vdomí velké a slavné minulosti

své a ta'k pozbyl ipotíkladu svého národního a po<liiticikého

života.

Vliv •klerikální moci uplatoval se i v omezoivání vol-

nosti uitelovy. Vláda beztaik nerada vidla v tehdej-

ších dobách politicky vzrušených a nacionálním hnutíin

prosycených, že uitelstvo úastní se chut ruchu ná-

rodního i poilitického a že stav uitelský mabývá ijakés

polkické potence. I vydalo mimsterstvo Kielmanseggovo

prostednictvím zemsikých š'ko1. rad vynesení »v píin
\'ykonávání všecbeoných práv státních oban od ui-

tel veejných ško'l obecných a mšanských*, kterým

podstatn omezena byla ipoliticiká práva uitel, zvlášt

právo projevu veejného mínmí, petiní, spolkové, shrc-

mažovací a volební. Naízení toimu pedcházely výno-

sy Thunovy, týkající se pstování rakouského vlaste-

nectví na školách, povzbuzování k snášelivosti v 'národ-

ním a náboženském smiru a zakazující oipatovaiti bu-

dovy školm ozdobami Iroijbarevnými. Oboje výnosy mí-

ily sice na uitelstvo nmecké, které bylo schváceno

radikálním proudem ro'Zvášn'ného nacionalisimiu, ale za-

sáhly ovšem citliv uitelstvo eské a silné utužily byro-

kratický vliv ve škole.

Systém vládní byl tehdy iproti volnosti uitelských

projev tak zaujait a proti projevm národního rázu

úzkostliv, že inil potíže pi sjezdu uitelském v Praze
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u píležitosti národopisné výstavy, ikde na poad dána

otázka, kterak mže uitelstvo púsobi'ti k zachování své-

ráznosti národní. Poadatelé tehdy od konání sjezdu

demonstrativné upustili, protože dáno jim vládními or-

gány na srozumnou, že nesmjí na sjezde mluviti, kdo

nejsou uiteli a že smí se jednati jen se stanoviska pae-

dagogického.

Smr tehdejší vládní politiíky školské dobe vystiho-

valo provolání strany svobodamyslné z r. 1895, jež s pa-

trným zahrocením slibovalo, že bude strana »co nejroz-

hodnji potírati snahu, uiniti ze školy služku systému

vládního a snížiti uitelstvo na siuže'bTií'ky doasných
vlád«. Také provolání k íšským volbám r. 1897 zdraz-

ovalo »vyplenní byrokratismu a rozhodnou pevahu
samostatných živl ve škole« a ob spojené strany ná-

rodní na Morav žádaly, aby »šík0'lská výchova vyma-

nna byla z vlivu nmecko-byrdkratického a dala se na

základech a v duchu ryze národním, v duchu osvty
a pokroku*. —

Pi všeobecných volbách do íšské rady r. 1897 pi-

hlásila se již zorganisovaná strana eských kleri'kál

k úasti na aktivní politice, a ovšem hlavn na politice

školské. Šla do voleb, s'libujíc, že se piiní, aby »vý-

chov a vyuování vtisknuta byla pee katolické víry

a katolického života*.

Také na íšské rad ohlásil se smr reakní návrhem

dr. E'benhocha na zmnu základního zákona školského,

jímž proponovány sice nkteré ástené ústupky auto-

nomii, aile žádáno také zikrácení doby povinné docházky

školní. Návrh ten i jiné v tom smru podané nejsou sice

uskuteovány, ale ozejmují neochablou snahu po re-

akní zmn zákona školního.

eská Politika. V. 21
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XXVI.

škola menšinová.

Otázíka menšinového školství stála a dosud stojí v po-

pedí zájm školskopoJitiCkých. Ve smiovacích návr-

zích r. 1897 žádala eská strana potebný poet eských
škol národních, vypracování zákona o zizování škol

minoritních nákladem zemskj'^m a uzákonní zásady, že

do škol národních smjí prjímány býti pouze dítky úpln
mocné jazyka vyuovacího. Oproti tomu nmecká stra-

na žádala rozdlení zemské školní rady na dv národ-

nostní sekce a rozdlení okresních školních rad dle ná-

rodních skupin. V témž roce postoupil Síuém eský v e-
šení otáziky školské aspo tak dalece, že pikroeno
k rokování o školách minoritních, ale i vláda i Nmci
zpsobili odklad, tak že teprv r. 1899 došlo k hlasování

o návrhu, kterým definován jest pojem školy menšinové

a stanoveny také podmínky jejího zízení. Návrh jedno-

hlasn ipijat, ale nebyl sankcionován. Pedložila tedy

vláda r. 1900 nový návrh, ale ani ten neus'ku'tenn.

A taik zstává otázika minoritních škol smutn význa-
nou stránkou politiky eského školství. Nutná pée
o menšinové školy, ustaviný boj o jich zakládání a vy-

držování, opatování velikého nákladu zaizujícího, vc-
ného i osobního, to vše vyerpává síly a žádá tolik ener-

gie a práce, jež by jinak v urovnaných pomrech mohly

vnovány býti ku podpoe a rozkvtu školství vbec.

Rozdlením zemské škol. rady v Cechách r. 1890 a na

Morav r. 1905 zabezpeena je obma kmenm v obou

zemích dostatená míra autonomie, aby rozvoje a po-

kroku svého školství dbáti mohly. Avšak es:ké školy

menšinové (plenu vyhrazené) poád ješt povolují se pod

I
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nátla'kem poJitické moci a niko'li z poteb osvtných.

Daleko však he než v Cechách a na Morav je ve

Slezsku, 'kde školská naízení ipo'nižu>jící jaz:vik eský
jsou dosud v plaitnosti.

XXVII.

Služné uitelské.

S po)krokem školsikým, kuKuirou i ipolitikou národní

byly uitelské sjezdy vždy v úz'ké S0'uvisli0's4:i. Jejich

programy výstižn dharakterisují tužby a smry dobové.

R. 1891 u píležitosti j'ubile'jní výsitavy, na níž znázornn

veliký pokrok moderní eské školy, rokovalo eské ui-

telstvo o náboženském a mravním vychování a vyuo-
vání ve školách obecných (ref. Jos. Sokol) s tendencí

proti neochabujícím snahám o zavedení konfesionalní

školy. Sjezd v r. 1899 jednal o pTávních pomrech ui-

telstva (ref. Jos. erný) a manifestoval vlastn za zlep-

šení uitelského pla>tu.

V otázce uitelských plat udržel se až do r. 1870

tereziánský princip, že »platrti uitele školy triviální je

bezprostední záležitosti obce«. Teprve zemský zákon

z 19. února 1870 prohlásil zizování i udržování škol a

hrazení osobního nákladu na uitelstvo za spolenou zá-

ležitost každého okresu. Tím koinen pestalo zákono-

dárství považovati školství za zájem ryze místní a pe-
neslo péi na širší oblasí. Popudemi k tomuto ustanove-

ní byl kvtnový íšský zákon školský z r. 1869. Tímto

zákonem konen pestává starý systém, interess o ško-

lu obecnou pechází na zemi, a stanoví se jako základní

zásada pro zákonodárství zemské, aby miramální platy

byly vymeny tak. aby uitelé nebyli nuceni pivyd-

21*
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lávati si vedlejším zamstnáním, mohli se vnovati úpln
svému povolání a mohli rodinu dle místních pomr vy-

živovati. Uitelstvo má do)Sitávati služné pímo od škol.

úad, 'nesmí si tedy samo vybírati škohií plat. Všechno

uitelstvo má právo k pensi.

Zákonodárství zemské v Cechách (r. 1871) upravilo

píjmy uitelsiké podle ty 'draihotních tíd, stanovených

dle prmrných cen nejdležitjších vcí k živobytí po-

tebných a jiíiých místních okolností ve výši od 300 až

600 zL a k tomu ptileté ipídavky desetiprocenní. Ui-
tel mšanské školy ml platu 600 zl. Nárok na pensi mél

uitel teprve tehdy, stail-li se ke slu^žb úpln nezpso-

bilým. Úprava z r. 1875 služn zvýšila na o^bec. škole

o 100, na méšf. o 200 zl. a pihlížela nejen k draihotním

pomrm rnísta. ale i k potu obyvatelstva. Dvacet let

byla v platnosti tato úprava, o které se právem tvrdilo,

že dává uiteli tolik platu, aby nemohl býti živ a nemohl

umíti. Nová úprava nastala r. 1894 a 1895. Obce roz-

dleny na pt tíd, šlo-li o školy obecné (500—800 zl.), na

tyi pi školách mšanských (700—900 zl.). Vedle toho

dostával uitel iptileté pídavky po 50—100 zl. Kdežto

pedešlé úpravy mly numerus clausus pro vazení obcí

do vyšších tíd, rozdleny nyní obce dle potu obyva-

telstva.

Úprava služného založena tak na soustav tídní se

zetelem k délce vykonané služby. Rozvoj kultury škol-

ské, urychlená zmna sociálních a komunikaních pom-
r a rychlé zdražování poteb, to vše psobilO', že bylo

nutno pikroiti k nové úprav r. 1903. Opuštn systém

tídní a zásad rovnocenné práce všech uitel vyhov-
no aspo tím, že stanoveno ienotné základní služné

1600 K na obec. a 2000 K na mš. škole s pídavky pti-

I
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letvmi po 20U—250 K. Rozdíly dra'hotní vyrovnány pí-

davky aktivními, ale jen v obcích majících pes 8000

obyvatel.
Na Morav také teprv r. 1870 zavedeny ádné platy.

Rozdleny však toliko na ti tídy 400—600 zl. Jinak

úprava byla podobna úprav eské, jenom že zaveden

systém povyšovací, dle nhož zemská školní rada k žá-

dosti obce mohla uitele povýšiti na vyšší stupe platu.

Teprve r. 1887 zrušena tetí tída platu. Uitelm mš.
škol pak zvýšeno služné o 200 zl. Poidstatn zmnily se

platy T. 1894 úpravou, jež zavedla osobní tídy platební

dle personálního státu, do nhož se zaazovali uitelé

dle služební doby, a pi stejné dob le psobení služeb-

ného a stáí fysického. Uitelstvo moravské rozdleno

ve ti kategorie s postupovými stupni. Pesazování do

vyššího stupn koná zem. šk. rada. Zákonem z r. 1905

nov upraveny dchody uitelské.

Uitelstvo eské veškero sjednotilo se na požadavku,

aby zemské zákonodárství vymilo uitelstvu plat vždy

takový, jaký používá státní úednictvo se stejným, t. j.

stedoškolským vzdláním ve tyech nejnižších diet-

ních tídách.

XXVIII.

Kulturní program eského uitelstva.

Národní strana svobodomyslná, vedouc eskou poli-

tiku a prakticky ešíc otázku šikolskou v autonamních

sborech, sledovala principy národní rovnoprávnosti,

samosprávy a bránila školu ped mocí klerikální. O sm-
rech této politiky, moderní škole píznivé, pouují nejen

usnesení sjezdová a volební provolání, jednání ve sbo-

rech zákonodárných, ale i tisik strany, zvlášt pak Ná-
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rodní Listy, které otázce nároidnrho školství vnovaly
velikou pozornosit a prviní zavedly pro pravidelné refe-

lování stálou rubriku. V praktické politice školské hor-

liv pracovali mnozí mladoeští posilanci a to vedle obou

bratí Orégr zvlášt dr. Jar. Celakovský, red. Jos.

Anýž, K. Adámek,, dr. Herold, Ervín ^pi-nler a j. v.

Práv na samém sfklo*nku století nastal nový reformní

ruch v oboru školské politiky. Je to zajímavé období

theoretiokýoh studií a kritik školství, osnování oprav a

živého literárního a asopiseckého zájm.u o otáziku šlíoly

národní. Mladé strany politiciké piln projednávaly otáz-

ku školskou ve svých listech, sjezdech, schzích a sta-

novily svoje zvláštní a podrobné sokolské programy, jež

ovšem mly pvodn význam spíše theoretický a pro-

paganí než praktický. Niamén povzbudily obecný zá-

jem o školu, k emuž pisply i stálé školské rubriky

v listech denních i krajinských.

V uitelstvu, které se úastnilo piln všeiho toho no-

vého kulturn-politického ruchu, nejživji propagována

snaha po vtším vzdlání uitelském. Do 'budoucna vo-

láno po rozdlení vysokoš'kolsikém. Jinak uitelstvo své-

pomocn se vzdlávalo, zvlášt na vysckoškolských

kursech a p. A v tomto živém refo-rmním ruChu vznikl

také uitelský program školský (kulturní program e-
ského uitelstva), kterýž sestavili a na valném sjezde

uitelstva eského v Praze r. 1903 odvodnili uitelé

Jos. erný. F. V. Moravec, K. V. Tue'k, Jos. Tma a

Jos. Olehla.

Program stanoví, že výchova školská má býti

v souvislosti s potebami celonárodními. Vedle rodiny

'je škola nejúinnjší prostedek výchovný. Sokola má se

zlidovti, znárodniti, zautonomisovati a zhumanisovaíi.
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Jest nutno ji vybaviti z vliv centralistických, šaiblono^

vitých, církevnickýcih, neeských. Proto iprogram ohce

vybaviti správu i práci v úadech školsikých z iruikou i-

nitel škole nepátelských, mesohopných a byrokraticky

(tísnících, chce, aby správa šfedská opatena byla osví-

cenými a svobodu mHuiiícími lidmi, školstvím vychovati

je spravedlnost, smysl pro socialitu, rovnoprávnoist, svo-

bodu pesvdení a odpor k fanatismu. Spojení výchovy

rodinné a škoilské má býti trvalý)m. I mimo školu a ro-

dinu nemá nikdo unikati dalšímiu psobení výchovnému.

Intelligent ic povinen lid osvcovati a ušlechovati.

Zvláš nutno všímati si dorostu. Lidovýchova má se

v národ eském zoirganisovati, sevšeotoecniti a ikulturní

xadou národní šíiti.

Š'kol'a národní má býti organisována v nižší a ve

vyšší školu obecnou (ili mšanskou). Dodházka bu
povinná po devt let. Mšanská škola je úelem, po-

vahoiu, methodou a vychovatélskou prací vyšším stup-

nm šikoly obecní. Není zvláštní kategorií, ale vrchíiím

oddílem obecné školy. Bylo by na úkor lednolitosti a

jednoduchosti organisace národního školství, kdyby m-
šanská škola mla pojímána býti jako zvláštní,, od or-

ganisace obecné školy neodvislý, samostatný a sob-

staný orgán. Aby Ikaždému zpístupnno bylo vzdláTií

na vyšší škole obecné (mšanské), bute uzáíkonny

obvody neboli Újezdy, ze kte-rých jsou všechny dti po

úspšném vychození nižší obecné školy zákonit povinny

docházeti do vyšší obecné školy úijezdné.

Pokraovací školy butež zizovány pi školách ná-

rodních. Poskytujte vzdlání odborné i obecné, zjem-

ujte cit a mysl, bute touhu po sebevzdlání. Speciál-

ním úkolem škol pokraovacíoh je povznésti žáka iz me-.
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chanismu všední práce k životu ideailnímu a býti proti-

váhou jednostrainnému životu pTktickéniu.

Pée o mládež abnormální, nepínosmyslnou a zvlášt-

ní ochrany potebnou bu ádn organisována. Z povin-

né docházky nebute nižádné úlevy povolovány. Nutno

vydati zákaz ipoužívati dtí k práci výdélkové. Bute
zíz&ny instituce na podporu pravidelné docházky školní.

Vysvdení propouštcmu bu dán vtší význam
v praktickém život obanském. Veškeré vyuování bu
bezplatné a všechny pomcky bute dány zdarma. Ma-
ximální poet žactva pro jednu tídu bu snížen.

Administrativu školní obstarávati mají korporace

složené, které jsou výrazem všenároní tendence škol-

ství. Systém samosprávy nemá býti myšlen tak, aby

se veškerá adminisitrativa školská cdevzdala výhradn
uitelm. Autonomní administrativa vnitní (osnovy, re-

formy uebné, tídní, pomcky) náleží v prv^ní ad
uitelstvu.

Náklad na školství nésti má z^m. Vrcholem refo-

rem je vrácení veškerého zákonodárství i správy ve v-
cech školských zemím eským a zízení ministeria vyu-

ování pro zem koruny eské.

Škola bu v práci své svobodna, prosta vešikerých

viiv jiných než paedagogiokých. Církvím nepís^luší vliv

na vyuování uitel svtských. Náklad na vyuování

náboženství je soukromou povinností každé církve. Ui-

telstvu svtskému nebudiž ukládáno, aby nábotženství

vyuovalo, nebudiž podizováno v niem dozoru církev-

nímu a budiž mu zaruena úplná svoboda svdomí.

Dozorce paedagogické volí sob uiíelsitvo každého

školního okresu,, zemské dozorce konference zemská.
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Uitelstvo vzdlávej se na stední Škole a na vyšší

škole paedagogioké pi filosofické falkult. Úprava, uspo-

ádání u'oby a výchovy bud ponechána odborným pora-

dám uitelským. Uitelstvo požívej pln svých práv ob-

anských.

XXIX.

Slovanské styky uitelstva.

Idea slovanské vzájemnosti v oboru školském psto-

vána byla 'nejprve Amerlingem a to se stránky výlun
v-deaké. Šablonoviitý centralismus školský, pedpisující

vše jednotn pro škody rzných národ, našel v nm
silného odprce. Amerling nejen theoreticky a kritickými

úvahami, ale i v písemných stycích se slovanskými

paedagogy zdrazoval dležitost slovanské výchovy,

která šetí individuálních pomr a zvláštností. Jemu je

slovanství ve škole otázkou pravé lidskosti, otázkou

mravní a náboženskou. Výchova Slovanská šetí zvlášt-

ního charakteru kmenového, ale i slovanského ducha

humanity. Slovan má slovansky mysliti, cítiti i jednati.

Kdo neuvdomili si podstatu pravého slovanství, je ne-

schopen vychovávaiti a vésti mladé duše národu slovan-

ského.

Po citovém, pevážn theoretisujícím a tklivém

romantismu Amerlingov pstoval slavjanofilství v ui-

telstvu Jan Lad. Mašek a to pokud bylo Uze v rámci

tehdejších stížených pomr i prakticky. Když podntem

jeho druh a bývalých žák, v Chorvatsku na školách

psobících, svolán byl roku 1871 v Záhebe sjezd

charvatského uitelstva, úastnili se ho i uitelé eští

s Maškem v ele. Sjezd ml ráz slezdu slovanského a

Mašek dal v úmluvách mimosjezdových slovanským

eská Politika. V. 22



298 SLOVANSKÉ STYKY UITELSTVA.

slykTíi formu v tom smru, že ujednáno poádati slov.

sjezdy, a vydával slovanský asopis. A vskutku hned

r. 1872 koináoi sjezd slovanského uitelstva ve Vídni a byl

vydáván i list Slovanský Paedagog, který pinášel

lánky a zprávy psané všemi slovanskými jazyky. Vy-

cházel dv léta. Na sóezd vídeském sice poádání

sjezd smluveno, ale slovanské snahy uitelsiké, teba

byly omezeny jen na pole kulturní, nedoznaly od tehdej-

ších slovanských vlivných politik podpory a uitelstvo

samo nestailo. Neudrželo ani list.

O vzájemnosti slovanské rokoval ješt sjezd na Vele-

hrad r. 1885, kdy oslavována památka slovanských

vrozvst (ref. Jos. Sokol). Sjezd prohlásil, že uitelstvo

má ke slovanské vzájemnosti pispívati ve svýoh spol-

cích, asopisech a školním uení. 2ádal, aby ústední

organ isace uitelské zídily svoje odbory Cyrillo-Metho-

djské (odbory slovanské vzájemnosti) k pstování lite-

ratury vlastní a poznání literatury jinoslovanské. Mládež

má býti navádna, aby uila se slovanským jazykm
a uitelské listy mají míti rubriku slovanské vzájemnosti.

Slovanství mlo býti pstováno v ítankách lánky

i ukázkami tisku kyrilského a p.

Námt tch však použito nebylo ani tam, kde bylo

lze. jako v organisaci spolkové, asopisech a p. Teprve,

když eské uitelstvo utužilo svoji organisaci do té míry,

že mohlo sjednocené vystupovati za svoje požadavky

v administrativ, pi vydávání ministerských naízení

a pi legislativ školské, došlo k poznání, že oproti zorga-

nisovanómu nmeckému uitelstvu celé íše, jehož orga-

nisace chtla osobití si vedení ve spolených vcech stár

vovských, organisace eská presenituje se jako menšina,

akoliv spo'jením s organisacemi jinoslovanskými ve slo-
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vanaký svaz byla by slovanská imponující vtšina. A tak

tyto praktické momeníty byly vzípruhou, aby realisovaiy

se dávné ideové tou'hy, a uitvoila se jednotná organisace

všeho slovanského uitelstva v této íši. Velice tu spolu-

rozhodovala i cítná poteíba bližších kulturních stykii,

jež byla podnícena novoslovansttvím.

Svaz slovanského uitelstva založen byl r. 1908 pi
velkém sjezdu slovanského uitelistva, který ešil otázku

národní výchovy (ref. Jos. erný, Jos. Havlík, F. V. Mo-

ravec, Š. Nmec).

XXX.

Definitivní ád školní.

Zatím^ný ád školní a vyuovací vydám byl r. 1870.

Teprve r. 1904 oihlásilo ministerstvo, že sestavuje nový

definitivní ád. Od vydání zatímného ádu naihromadilo

se tolik, namnoze diametrálních, vzájemn si odporujících

naízení, výnos a rozhodnutí, že již po té stránce bylo

teba úpravy. Avšak i jinak ád již nevyhovoval. Akoliv

ádem školním nemoíhou býti vydána pravidla, jež by

uchýlila školství z rámce zákona školnho, pece bylo

patrno, že pi revisi ádu dána je píležitost k dkladným
zmnám ve školství národním. Strana klerikální zvláš

postehla dležitost akce a vykonávala na formaci defini-

tivního ádu veliký vliv. Ale i uitelské organisace ujaly

se horliv otázky nového ádu a usilovaly pomocí poli-

tických stran, aby odstranna byla z ádu všechna usta-

novení ádu reakoního.

Vlivem asopiseckých kritik a projev stala se otázka

revise ádu otázkou politickou. eské uitelstvo ve

zvláštní konferenci s klubem poslaneckým na rad íšské

U'jednalo eské požadavky a ve spojení s nmeckou orga-

22*
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nisaci vyvodilo veliké úsilí opravné, takže ád pinesl

nkterá podstatná zlepšení zvlášt ve smru zvýšení

piavomoci uitelských porad, zdraznní všeobecné

docházky, zhodnocení propouštcího vysvdení a j. v.

Podstatných zrnin ve školské organisaci a školské

politice ovšem nepinesl, ale také základních principii škol.

zákona neopustil, a o to bylo reakcí pilné usilováno.

Strana klerikální starala se tudíž, aby aspo pi prvod-
ních naízeních k definitivnímu ádu vydaných uplatnila

svoje nároky. Pvodní návrh prvodních naízení k defi-

nitivnímu ádu škoínímu neuspokojil svobodomyslnou

veejnost, ba pobouil ji. Ukládalo se uiteli, aby zamie-

škání círtkevních cviení náboženských nejen kontrolo-

val, ale napomínal a trestal, ba pikazovalo se místním

a okresním školním radám, aby rodie dítek, zameškáva-

jících náboženská cviení, pedvoilávaly, na cviení upo-

zoríovaily a p. Zahájen tudíž Nár. Listy novinový boj

proti všem odstavcm, jež byly s to, aby ohrozily inter-

konfessionální ráz škol. Poslanci Anýž a Metelka, roz-

poznavše ihned reakní ráz ustanovení, ipodali protest

a zabránili itak úednímu prohlášení. Kampa tu zahájená

mwsila být vedena rázn, mla-li míti úspchu a vyka-

zuje adu rušných schzí, protesty obanstva a p. Akce

se zdaila, nebo ministr Marchet nejkiklavjší lánek

o úprav nábož. cviení vyal.

Poznalo se, že je v obanstvu veliký odpor proti

církevní nadvláid ve školství. Ovšem volebn agitaním

výkladm o moderní škole jako ústavu vbec nenábožen-

ském a stálému pedsftírání nebezpeí volné školy jako

školy znemravující a s tím v tendenní souvislosti hlá-

sanému odporu proti volnému manželství podailo se

vznítiti proti škole a také i proti uitelstvu odpor a ne-



STAGNACE. 301

píze. Oproti tomu hnutí vedené protiklerikálním prou-

dem pod heslem »volná škola« bylo sice živé a s nadše-

ním ízené, ale málo pipravené, nevyjasnné a také

i jednostranné. Zpsobilo mnoho zmatku a nedorozumní,

ale taiké dotkázalo, že reakní snahy by se neshledaly ve

veejnosti se zdarem.

XXXI.

Stagnace.

Školská legislativa v posledním období uvázla násled-

kem neurovnaných pomr politických. Krom úpravy

uit. plat v r. 1903, usnesené však již r. 1901, nebylo

v Cechách jiných positivních in. Ani disciplinární ád
pro uitels»tvo nemohl býti uzákonn, a5koliv uitelstvo

o vydání píslušného zákona usilovalo, doufajíc, že pev-

nými moderními disciplinárními ády ubrání se proti tm,

kdo zneužívali zastaralých a neúplných dosavadních

ustanovení na ipoškození jeho práv. Otázka disciplinár-

ního ádu je arci rázu politického, ponvadž právní

osamostatnní uitelstva znamená vymaniti tento dle-

žitý stav z útla'k vládních orgán.

Snmovní innost pO'Sledních let na Morav vykazuje

disciplinární ád pro uitele z r. 1905 a zmnu zákona

o zakládání a vydržování škol národních (lex Perek),

dle které se ustanovuije, že dO' škol obecných smjí zpra-

vidla (!) pijímány býti toliko dítky, jež jsou vyuovací

ei mocny. Tuze pružné toto ustanovení není žádoucí

kodifikací požadavku: eské dít patí do eské školy.

Ministerium provádcím pedpisem vlastn anullovalo

zdánlivou výhodu zákona; nebo mezi výjimky, za

kterých mohou dti, které vyuovacího jazyka mocny
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nejsou, pece do školy pijaty býti, adí i »výslovné

pání roidi«, což je vlastn návrait k ipedešlému stavu

vci.

Tebas ^nevydala škoíská (politika patrných nových

plo-d v abnormálních politidkých pomrech poislední

doby, pece národní škola je stále v popedí politických

zájm. Jednak ije tu oitázika menšinová, která zkomTyliko-

vala se v iposlednídh dobách nevídanými a iproitiústavními

útoky na eské školství dolnorakouské, jednak stálý

zápas pokrokových snah s reakcí iklerikální, která ne-

ochabuje, ale vykává. Volby do íšské rady r. 1907 dly
se sice s heslem »volná šlkola«, ale v parlament nevy-

dalo heslo to ozvuiku, ba uvázla legislativní innost na

rad íšské, znemožována innost snmm a v Cechách

dokonce zaschl jeden z pramen zemských ipíijm a za-

hájen byl úsporný systém. Jedin boij o národní školy

minoritní, vedený na íšské rad dr. Jind. Metelkou, dv.

radou Celakovslíým a dr. Drtinou, a vedle toho Axman-

novy návrhy proti eským školám v Dolních Rakouisích

zamstnávaly parlament.

V administrativ znamenati je jakýs pokrok v toim.

že poinejprv vládou vyslán do zem^ské školní rady prak-

tický uitel (ed. Steinich). Tím konen aspo z malé

ásti vyhovno tužb uitelstva, aby jako znalec školství

povolán byl vždy uitel. Naproti tomu nepodailo se ani

spojenému uittelstvu všech kategorií, ani politickým

stranám eským, aby vicepresidentem zemské školní

rady jmenován byl výborn kvalifikovaný školský od-

borník dv. rada Wenig. Zvítzil ješt vliv byrokraticko-

nmeckých kruh.

Mezi význané školskopolitické zjevy poslední acby

náleží školský program kesansko - sociální strany

I
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Z r. 1910. 2ádá se, aby vyuováno bylo na školách dle

zásad ckikve katolické a uiteli, kteí jsou 'katolického pe-

svdení. Naproti tomu na sjezde národní strany svobodo-

myslné po referátu dr. Metelky (prohlášen požadavek

svobody uení a vdy, :právní neodvisilosti a hmotného

zabezpeení uitelstva a reformy školství v duchu ná-

rodním a pokrokovém. Po zpTáv dr. Tobolky usneseno,

že se strana ope každému 'kleriikálnímu útoku na volnost

školy národní. Také programy ostatních eských stran

politických a zvlášt revidovaný školský program eské

strany pokrokové nepipouštjí pochyby, že proti sna-

hám reakním bude eská politika obecnoškolská sjedno-

cena v odporu.

XXXII.

škola mšanská.

Rozvojem mst vznikla kulturní poteba opatiti

mstskou mládež vzdláním sice vyšším, le nikoliv toho

stupn a rázu, jakého dosahnjí tídy uené. Tento úkol:

usnadovati mládeži vzdlání, které pesahuje úel školy

obecné, zastávaly díve do jisté míry školy noirmální.

Politickým zízením pešel tento úkol na nižší školy
reálné, které byly pipojeny ke tvrté tíd škol hlav-

ních. Za ministra Thuna byly nižší reálné školy zreorga-

nisovány. tvrtá tída rozdlena na ti roníky a tak

vznikl nový útvar, 'který jmenován: nesamostatná
nižší r e á 1 k a ili p o d r e á 1 k a. Jejím hlavním

úelem bylo pipraviti o ikuTsu 'ku vzdlání uitel.

Školy takové nazývány neúedn také školami mšan-
skými.

Teprve íšským zákonem školním z r. 1869 založena

organisace mšanské školy a to pro obojí
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ip € h 1 a V í. Tyto školy byly zízeny pvodn ik toonu,,

aby poskyíovaily tm, 'kdo nechodí do stední školy,

vzdlání vyššího nežli jest to, jehož dojíti mohou na škole

obecné. Vydržovatelm škoJy bylo zstaveno, aby si

obecnou školu zaídili tak, by zárove byla školou 'm-

šanskou, Školní novella podstatn škoJu mšanskou
poz^mnila. Dala jí výs'lovn praiktický ráz. stanovivši,

že má poskytovat vzdlání vyšší, nežli poskytuje škola

obeoná, hledíc jmenovit ku potebám prmyslnickým

a rolnickým, a má býti pípravou k ústavm uitelským

a takovým školám odborným, 'které nepožadují ipípravy

ze škol stedních. Novellou byla mšainská škola od

školy obecné oddlena jako samostatný ústav o tech

ronících. Nicmén náleží mšanská škola do kategorie

obecné školy národní; nebo je školou povinnou. Zvláštní

její cd tendence obecné školy odlišný ráz praktidký není

organiokému spojení školy mšan«1íé se školou oibecnou

nikterak na úkor.

Mšanská škola setkává se s mnohými nesnázemi,

obtížemi, a organisace její není dosud ani legislativn

zpevnna, jak by bytlo žádouono, ani ve své tendenci

a pomru ke školám jiných kategorií, ba i ke škole

obecné tak ujasnna, atoy nevznikala nedorozumní a

obtíže.

Šikolám mšanským se u nás zprvu nedailo pro

odpor proti školnímu zákonu. Jen tam, kde staré nižší

reáliky byly ve školy mšamské promnny, došly obli-

by, zvlášt proto, že na nich zstali titíž uitelé. Ale

brzy rozvily ise mšans^ké školy utšen a staly se oblí-

benými školami lidu.

Oproti tomu rychlému rozvoji zstalo zákonodár-

ství pozadu. íšský zákon z r. 1883 mluví o mšanské
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Škole jen ve tech paragrafedh. Vytýká, úkol a uebné
pedmty, uruje ipoet tíd a uitel, imluví o ipipojení

ke škole obecné, zaipovídá kodukaci a povoiluije, aby

koinference navrhovala uebnice.

ZákOiU íšský zstavil zákonodárství zemskému, aby

ustanovilo eho teba o tom, 'kde a ja!k se mají mšfansiké

školy zizovati, ale zákon zemský eský zhostil se vci

jedinou vtou, že v obvod "každého poíitického okresu

správního má zízena býti alespo jedna škola mšan-
ská, kdežto zákon moravský je ješt skoupjší, ipraví-li:

>:'V každém okrese školním, ve kterém není žádné školy

reální, zízena bu alespo jedna škola mšfanská.«

Tento stav je neudržitelný a je nezbytno, aby organi-

sace školy mšanské byla upravena zákony uritjšími

a moderních požadaVk kulturních, jakož i rozvoje méš.

škol dbajícími. Nutná je v íš. zákonodárství revise

uebných pedmt, potebno je rozšíení školy, pímo
nemožno je stanovení 80 žák na jednoho uitele. Není

vbec zákona o ústavech pro vzdlání uitel mš. škol

a uitelstvo musí se dosud ješt vzdlávati soukrom.

Legislativ zemské nastává úkol rozešiti konené otáz-

ku izizování minoritních škol méšanskýoh a stanoviti

zásadu pro zizování méš. ško'1 újezdních ili obvodo-

výcih po venkov a ovšem i opatení nákladu, aby sí

mš, škol byla tak zhuštna, že by všemiu žactvu istaly

se mšf. školy pístupny.

Také v administrativ školské je potebí mnoho opa-

titi, aby odstranny bylý mnohé pekážky, jaiko na p.

dlouho trvající zatímnost tíd, petžování uitel i žák
a p. I sama otázka vlastního úelu školy méšanské po-

tebuje revise. Poukazuje se k tomu, že z celkového

potu žactva na méšanské škole zapsaného absolvuje

eská Politika. V. 23
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Úplnou mšfanskou školu jen malý pomrn díl, kdežto

za starého systému ped vydáním zákona školního více

než polovice žák tvrtou tídu hlavní školy dobrovoln

opakovala. Nemže-li postoupiti z jakýchkoliv píin
pomrn mnoho žactva do vyšších tíd a není-li vzá-

jemný pomr mezi školou obecnou a mšanskou tak

upraven, aby veliká vtšina žactva prošla nejen celou

školu obecnou, ale i celou mšanskou, a musí-li mnozí

žáci odejíti do života z prvního roníku školy mšanské,
pák je potebí rozhodnouti, zdali má mšanská škola

býti tím, k emu je urena, t. j. »povinnou školou pro do-

staten nadané a snaživé žáky z obanských vrstev;

ponvadž, je-li jí dvojí úloha urena, nemže ani jedné

dostáti.

«

eské uitelstvo mšanských škol žádá, aby úel

školy mšanské byl stanoven takto: poskytovati vyš-

šího vzdlání všeobecného, nežli se poskytuje

školou obecnou, hledíc jmenovit k potebám obanského

života, jakož i poskytovati pípravy ku studiu na rz-

ných školách odborných, a absolventm tvrtých tíd

umožovati vstup do vyšších tíd školy stední.

XXXIII.

školy pokraovací.

Pokraovací vzdlání bylo opateno ped vydáním

zákona školního opakovacími školami nedlními. Tato

instituce se neosvdovala nejen proto, že byla tuze

voln a nedostaten organisována, ale i pro svoji vý-

hradnou tendenci povšechn vzdlávací, vskutku opa-

kovai, která je vysplejší mládeži nepimená, není-li

postaráno o spojitost s praktickým životem a psobností

odbornou.
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íšský zákon v i. 10. ustanovil, že ipi školácíh obec-

ných se mohou zíditi kursy odtoorné, na nichž toy se

poskytovalo zvláštní vyuování v polním hospodáství

nebo emesle. Ministerstvo v r. 1872 vyložilo, že tmito

kursy mají se rozumti pokraovací, zejména prmy-
slové školy. Školská novella z r. 1883 v i. 59. stanoví,

že písluší zákonodárství zemskému, aby uinilo opa-

tení o tchto kursech.

Když se poznaly úspchy pokraovacího
školství prmyslového v cizin a bylo také

známo, že i v Dol. Rakousích na základ svrchu ee-
pých ustanovení vydán zákon o zizování a vydržování

škol pokraovacíoh, jednal o vci snm král. eského
r. 1886 a uložil zemskému výboru, aby vypracoval návrh

zákona o zaizování, vydržování, ízení a dozoru k po-

kraovacírn školám prmyslovým a zvláštním uebným
kursm, pi emž mlo písn šeteno býti samosprávy

snmu ústavou zaruené.

Návrh zákona, vypracovaný zvláštní anketou, byl

r. 1888 snmu pedložen, ale osnova nebyla projednána,

ale naopak uloženo bylo zemskému výboru, aíby vy-

pracoval osnovu o pokraovacích školách hospodá-

ských. Zemský výbor tak uinil, ale souasn pedložil

osnovu pro rozdlený útvar pokraovacího školství pr-
myslového, hospodáského, kupeckého.

Když byla r. 1897 vydána živnostenská novella,

která ukládá mistrm povinnost posílati un do pokra-

ovacích škol, objevilo se, že zákonná úprava pokrao-

vacích škol je nezbytná, a vláda prohlásila, že sama vy-

pracuje vzornou osnovu zákona o pokraovacím školství.

Avšak po nových odkladech r. 1902 uinil zástupce vlády

v komisi školské prohlášení, že vyuovací správa vy-

23*
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chází ze zásady, že v zájmu vci nemají se zizovati

pokraovací školy zákonem. A tak tiadvacetileté úsilí

po legislativní úprav pokraovacího školství vyšlo na

marno. I uložil snm r. 1907 výboru zemskému, aby se

zetelem k 'dsledkm živnostenské novelly naléhal, aiby

otázka nákladu na pokraovací školy ešena byla zá-

konem.

Nebude-li ipoikraovací školství, a prmyslové, a
hospodáské nebo kterékoliv jiné, postaveno na pevný

finanní základ a bude-li i nadále zstaveno jen ochot
a uvdomlosti obcí a píslušných tíd, aby o pokrao-
vací školství postaraly se svépomocí, dotud bude toto

velmi dležité odvtví lidového školství nedokonalé a za-

ostalé u porovnání se školstvím cizineckým, hojn na-

daným a tudíž zdokonalování schopným.

Jak mnoho toy se dalo u nás uiniti v pokraovacím
vzdlání na základ pomrn silného elementárního

vzdlání škol národních, zvlášt mšanských, o tom

podalo naše prmyslové školství mnoho krásných d-
kaz ipi výstavách. Avšak nedostává se pevného zá-

konného základu, aby školství mohlo se zdokonalovati,

zodbornovati, aby získávána byla nejlepší a nejúelnjší

prprava uitel, aby opatovány byly zvláštní úelné

budovy s potebnými dílnami a ip.

Autonomní princíT) hájený eskou ipolitikou školskou

a ievící se v tomto pípad snahou, odevzdati pokrao-

vací školství do kompetence zemské a samospráv, je

u Nmc potírán a proto celá otázka pokraovacího

školství utkvívá na mrtvém bod. Ani vláda nepeje si,

aby pokraovací školství upraveno bylo zákonem zem-

ským. Jednak opírá se tu o i. 1. zákona íšského z roku

1868, který vyhrazuje nejvyšší ízení veškerého vyuo-
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vání státu, jednak shledává protimyslným, aiby sice nej-

vtší díl píspvk na pokraovací školství opatovala,

ale podstatného vlivu na toto školství se zibavovala.

A ovšem i nerozešená otázka minoritní komplikuje celou

akci, kdy ^k zájmm osvtným a odborným pistupují

ješt zájmy národnostní, ímž se problém stává složitým

a obtížným.

Jisto je, že reforma pokraovacího školství patí mezí

nejnaléhavjší otázky eské politiky školské. Staí srov-

nati neurovnané poméry našeho pokraovacího školství

s pevn založeným, dobe nadaným, úelné zorganiso-

vaným školstvím našich soused na jihu a západ, staí

uvdomiti si. že o pokraovací vzdlání dorostu vesni-

ckého, továrního a ženského vbec není skoro pranic

postaráno, a srovnati tyto naše pomry s organisací po-

kraovacího školství so'Uisední zem na severu, abychom

poznali, že otázka po-kraovacího školství je úkolem

nejen kulturním, ale i hospodáským.

Organišace hospodáských škol po'krao-
vacích prožívá stejné osudy. Jejich existence se vy-

vozuje z i. 10. š'ko'1. zákona a školní novelly, ale není

dosud projednána právní a finanní podstata. Školské

úady i ankety zemdlské rady projevily pro zizování

pokraovacích škol hospodáských mnoho porozumní
a propagovaly školy ty velmi piln. Také strana agrární

programem svým, resoluními usneseními, tiskem i sn-
movními návrhy pracovala piln pro pokraovací školy

hospodáské. Zemský výbor ustanovil pro školy ty

zvláštní (kuratorium, okresní školní rady moravské zvlášf

dtkliv zizování doporuovaly, uitelské schze a

asopisy touto vcí se íiorliv zabývaly. Byly vydány

osnovy a ády, pi zemdlské rad zízeno zvláštní od-
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dlení ipro zaizování a propagaci pokraovacího školství

hospodáského, ale není pevného zákonná, jímž by vše-
obecn a povinn byly pokra. školy zizovány a není
ani finanních prostedk a proto celá alkce zizovací
je málo výsledná.

O osnov zákona o hospodáských poícraofvacích
šikolách jedná se již od r. 1898. Strana agrární zaujala

pvodn stanovisko reakní. K návrhu posl. Práska pre-

cisovala eská sekce zemdlské rady dne 4. listopadu

1901 OTganisaoní návrhy v ten rozum, že má býti brán
již v osnov venkovských škol obecných náležitý zetel
k naukám zemdlským a že má býti ponecháno zemím,
aby povinná návštva školy bez úlev byla snížena na
dobu sedmileto'U„ tudíž od 6—13 let; avšaik za to aby
zízeny byly dvouleté pokraovací 'kursy, jichž návštva
by byla povinnou. Kursy mly býti pi vícetídních ško-

lách obecných s obvodem do 5 km vzdálenosti od místa

kursu. Vyuovati se mlo v dob letní jen v nedli a ve
svátek. V zim mlo býti vyuováno po hodinách každo-
denn nebo pl dne bu ve stedu nebo sobotu. Výslovn
a znovu v návrhu bylo tehdáž eeno, že se zavedením
pokraovacích škol povinných bez úpravy vyuovací
doby na škole obecné nemže eský odbor zemdlské
rady souhlasiti.

Toto pvodní stanovisko strana agrární však opu-
stila a r. 1910 podává na íšské rad návrh, aby vláda

pedložila snmm návrh zákona o povinné docházce
venkovské mládeže po trnáctém roku do pokra-

ovacích škol hospodáských v zimním období.

Hospodáské školy pokraovací nutn potebují opa-
tení nákladu, odborn vzdlaného uitelstva a uzáko-

nní povinné a nucené docházky.
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Pokraovací vzdlání díví je obor dosud

eskou politikou skoro netknutý, všeobecn zanedbá-

vaný. Do'kud bylo nebezpeí odnárodnní našich dívek

v nmeokých ústavech a klášterech, ujala se pokrao-

vacího vzdlání dívího svépomoc a samospráva.

Prvním svépomocným útvarem pro lidové vrstvy byly

školy 2enského výrobního spolku a potom vznikaly

ústavy Vesniny v Brn, Mstská veerní pokraovací

škola pro dívky v Praze, na Vinohradech a v jiných

mstech, všechny s tendencí všeobecn vzdlávací a

praktickou. Také byly zakládány školy odborné, ale to

vše jsou jen sporadické zjevy. K úhrnné, všeobecné or-

ganisaci na právním podklad dosud nedošlo. Není

ovšem ani tu finanního zabezpeení. A tak dosavadní

útvary dívího školství pokraovacího slouží jen velmi

nepatrnému zlomku díví mládeže. O vzdlání továrních

a zemédlskj^ch dlnic a dívek z nižších tíd živnosten-

ských není školami nebo kursy až na mizivé výjimky

postaráno vbec, leda že tu a tam poádají se lidový-

chovné podniky lidoosvtnými spolky a p.

A pece rostoucí industrialisace, kulturní a sociální

zmny moderní ddby a jejich vliv na život rodinný si vy-

nucují, aby naše školská politika nezastavovala se ped
tžkým, ale velmi dležitým problémem ádn a úeln
organisovaného, všemu dívímu dorostu pístupného

školství pokraovacího.

XXXIV.

Organisace uitelské.

Organisace uitelské zasahovaly vždy ve smr a

obsah školské politiky. Zemský ústední spo-

lek jednot uitelských, nejstarší a nejvtší or-
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ganisace eského uitelstva, rakováním sjezdovým a na

valných hromadách byl vždy hlasatelem tužeb uitel-

ských a reformních návrh. Nepihlížejíce k innosti od-

borné, literární a vydavatelské, jež všechna smovala
vždy ke zdokonalení školy, seznáme, že organisace

úastnila se piln a mnohostrann akcí školskopoli-

tických.

Již na poátku své innosti obrátila se agitaním

spisem »Na oibranu školství a uitelstva eského« proti

pamtnímu spisu eských biskuip, v nmž dožadováno

zcírkevnní školství. Zemský ústední spolek uitelský

úastnil se pak stále vydatn ruchu proti školní reakci.

Na sjezde r. 1880 žádal resolucí, »aby školy veejné ne-

mly ani v úprav ^vnjší, ani ve zízení vnitním kon-

fesijního rázu«, na sjezde 1882 vbec vystoupil proti celé

novelle školské a ješt v nejposlednjší chvíli žádal, aby

aspo lánky o <úlev, maximálním potu žactva, oban-

ských iprávech uitelských a íp. uvedeny byly na pravou

míru. Spolek dále úastnil se živ protestního ruchu

proti návrhu Liechtensteinovu, vydal brožury na obranu

moderní školy a uitelstva a j. V programu kulturním

a v obsáhlé resoluci slovanského sjezdu uitelstva, tiskem,

vydáním spisu erného »Volná škola* a j. snesl spolek

v posledních letech množství materiálu pro vymanní
školy z vliv cizích a zvlášt pro sesvtštní a odcír-

kevnní školy národní.

Snaha po znárodnní školství, zvlášt pak úsilí o ja-

zykovou rovnoprávnost ve školách zamstnávaly piln

zemský uitelský spolek, z nhož vzešel popud k zalo-

žení Úst. Matice školské a návrhu Kvíalovu a odkud

ozval se r. 1886 silný protest proti Scharschmidtovu

návrhu na zavedení státní ei nmecké.
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Spolek ad r. 1897 ipemnn byl podle erného »0i'-

ganisaního plánu uitelské ipráce« v nový útvar s od-

bory pracovnými, vstníkem. Programem jeho bylo

»hledéti co nejvíce pevným semknutím organisaních

ad zabezpeiti uitelstvo po stránce vzdlanostní, kul-

turní, právní i hmotné a zjednati mu jaiko nejdležitj-

šímu 'kulturnímu initeli podpory všech uvdomlých
vrstev národních, jež by svorn s uitelstvem pracovaly

za brzkým uskutenním ideálu: svobodný, vzdlaný

uitel ve svobodné národní škole.

«

Jak váha uitelské organisace a tím i pomrná poli-

tická potence vzrostla, patrno ze vzájemného pomru
mezi organisací a školními úady. Kdežto díve byl

pomr napiatý, uitel pezírán a stavn ped hotová

fakta školské správy, je dnes odborná spolupsobnost

uitelstva pi zmnách a opravách administraních zje-

vem samozejmým. Kdežto díve uitelstvo -marn se

domáhalo, aby aspoií bylo slyšeno jeho hlasu a návrh,

šlo-li o školu, nyní i poslanecké i samosprávné sbory

vyžadují si dobrozdání uitelstva v asových otázkách

školských. Tak pi vydání ádu školního, prvodních

naízení k nmu, osnovách pro š'koly a v jiných pípa-

dech byly uitelské organisace o návrhy žádány. By
nevyhovovalo se návrhm tm ve všem, pece znamená

tento modus jakousi míru pokroku na cest k zabezpe-

ení vtší míry úasti uitelské na školské správ.

Veliká vtšina uitelstva škol mšanských souste-

dna je v Zemské ústední jednot uitel
mšanských škol eských v král. e-
ském. Organisace ta založena je r. 1885 a vydává

vstník, který obírá se také otázkami školskopolitickými

se zetelem ke škole mšanské. Jednota snaží se
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O vnitní zdokonalení a rozvoj mšanských škol, hájí

zvláštní zájmy škol tch a brání mšanskou školu proti

všemu, co je jí na úkor. Propaguje zaizování mšan-
ských škol a peuje, aby školy ty zstaly svému úkolu

vrny, t. j. poskytovaly lidovým vrstvám vyššího vzd-
lání všeobecného pro život ipraktický. Také Jednota

úastnila se jednání o vydání ádu školního a uplatnila

v ministeriu nkteré své snahy po osamostatnní školy

mšanské. Jejím podntem zaizovány jsou ipokrao-

vací kursy pi školách mšanských.
V nkterých bodech projevuje Jednota odlišné na-

zírání od stanoviska Zemského úst. spolku uitelského,

v nmž soustedna je menšina uitel mš. škol. Tak
na p. domáhala se Jednota r. 1908, aby mšanské školy

byly postátnny v tom smyslu, že stát uhrazovati bude

veškerý náklad na školy ty, správa a dozor k nim pí-

slušeti budou reformovaným školním radám, v nichž

rovnocenn zastoupeni budou orgánové státní, zástup-

cové samosprávných úad a uitelstva. Rovnž neod-

pírala Jednota snaze po sestátnní instituce okresních

školních inspektor, a snažila se nalézti modus auto-

nomii školskou respektující. Úsilí Jednoty, aby vydán

byl zvláštní zákon o organisaci mšanských škol, ne-

došlo do'Sud splnní; nebo neurovnané pomry politické

brání ešení 'takových otázek školských.

Uitelky v Cechách samostatn se sorganisovaly

v Jednotu uitelek teprv r. 1895. Snahou Jednoty

je získávati pízn instituci ženského uitelství, rovných

práv s uiteli a domáhati se nových cest k samostatné

výživ dívek. Spolek vydává asopis a v záležitostech

školskopolitickvch jedná v dohod v organisacemi uitel-

skými vbec. Zvláštní zájmy uitelek projednává Jednota
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sama, podporujíc vbec smry ženských snah. Stojí na

stanovisku pokrokovém jako ob organisace díve jme-

nované. Snaží se, aby uitelkám .piznáno bylo právo

volební, byl zrušen coelibát a svena jim byla výhradn

všechna mista na školách dívích, dokud nebudou uitel-

kám zpístupnna i místa na vyšších tídách ve školách

národních.

Ústední spolek jednot uitelských na

Morav vznikl r. 1882, kdy peorganisován byl Spolek

moravských uitel, který více vnoval pée otázkám

školským než stavovským. Moravské uitelstvo, vyma-

nivši se nepopiratelnou zásluhou Spolku z vlažnosti ná-

rodní, potebovalo nadále mocné organisace stavovské

na obhájení moderní školy. V tom smru pracovala nová

organisace pod vedením Slamníkovým. Smr její in-

nosti byl neochvjn národní, vždy svobodomyslný, ale

tolerantní a kompromisující s initeli ve školské správ

rozhodujícími. Dbal peliv zvláštních pomr morav-

ských a neodmítal docílení shody s knžstvem. Tento

smr zdál se však uitelstvu pozdji konservativním a

ustoupiti musil rozhodn pokrokovému hnutí v uitel-

stvu moravském, vysloven protiiklerikálnímu, které na

konci devadesátých let vyvoláno bylo mladými stranami

a zvlášt realismem. Hlavou tohoto pokrokového hnutí

byl Jos. Ulehla.

Moravská organisace vydává vstník, v nmž vedle

stavovských a odborných lánk pstuje i školskou poli-

tiku. Všech akcí školskopolitických úastnilo se eské

uitelstvo moravské spolen s orgauisacemi v echách.

Stejn hájilo školu proti snahám reakním, spolen e-
šilo otázku vyššího vzdlání uitelského a reformního

ádu školního a j. v.
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Jako V Cechách, tak i na Morav bylo uitelstvo škol

mšanských soustedno v jediné organisaci. Avšak

r. 1897 ze zvláštního- odboru vznikla na Morav samo-

statná Jednota uitelstva mšanských škol na Morav,
která vydává asopis, jenž vedle statí paedagogicko-di-

daktických eší i otázky školsko-politické, pokud jde

o školu mšanskou.
V pokrokovém ruchu let devadesátých dán byl popud

k založení Jednoty uitelek moravských. Or-

ganisace vznikla r. 1902. Sledujíc stejný stavovský úkol

jako Jednota uitelek v echách, je zárove institucí pro

pstování moderního kulturního ženského hnutí na Mo-

rav. Založila Díví akademii v Brn, Pednáškové druž-

stvo, Feriální vzdlávací kolonii v Luhaovicích, mani-

festovala proti zákonu coelibátnímu a j. v.

Uitelstvo slezské bylo dlouho pod nátlakem systému

germanisaního. Mlo nátr nmecký, jako tamní utrakvi-

stické »eské« školy. Bylo vychováno na nmeckých
ústavech uitelských a neumlo ani správn esky mlu-

viti. Ani stavovského uvdomní nebylo. Jednoty byly

pvodn zakládány na úední pokyn a byly ovšem n-
mecké. Teprve r. 1883 založena první eská jednota

(»Uitelská jednota Hrabyiská«) v Hrabyni u Opavy. Po-

zdji pemovány nkteré nmecké jednoty v eské a

byl dán popud, aby z jednot eských a polských utvoena

byla ústední organisace slovanská, jež by elila úst.

spolku nmeckému. Avšak valná hromada »Kólka .peda-

gogicznego v Ustroniu« zamítla každé spojení s echy a

proto r. 1894 založen Ústední spolek jednot
uitelských v Slezsku, jehož psobnost v hlav-

ních obrysech se pimyká k innosti ústedních organi-

saci uitelských v Cechách a na Morav. Velikých zásluh
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získal si spolek slezský, jako národní buditel a jako zá-

pasník o rovnoprávnost jazykovou ve školách, zvlášt

vytrvalými protesty a ustavinou agitací proti naízením

Zeynkovým.

Všechny svrchu eené eské organisace uitelské

spojeny jsou v Ústední radu eských orga-

n i s a c í uitelských, jež je vho-dným 'prostedím,

aby ve spolených otázkách stavovských a školských

dosaženo bylo shody a svorného postupu. Krom ee-
ných organisací, jež sdružují uitelstvo literní, jsou ješt

spolky uitelek industriálních a pro zájmy škol mate-

ských. Také uitelé pokraovacích škol založily Jednotu,

v níž arci vtšina lenstva je z ad uitelstva škol ná-

rodních.

Uitelstvo pražské a pedmstské sdruženo je ve

Svaz u i t e 1 s k ý c 'h spolk Velké Prahy.
Také uitelstvo v mst Plzni má svj spolek, který

není v žádnou zemskou organisaci vlenn. Všechny

dosud vyjmenované organisace jsou pokrokové, vyslo-

ven protiklerikální. Avšak i klerikální uitelé, a je

jich poet miziv nepatrný, sdruženi jsou ve spolky ka-

tolických uitel.

Akoliv tedy pokrokové uitelstvo národních škol ot-

ganisováno jest, pece dosud rozdleno je v organisace po-

družné, jež by bylo žádoucno v budoucnu slouiti všechny

v jeden spolený organisaní útvar, v nmž by souste-

dno bylo uitelstvo veškero bez ohledu na kategorii

školy národní, na pohlaví uitel, psobišt, zemi a p.

Dosavadní rozlennost, jejíž (píinou jsou arci zvláštní

zájmy jednotlivých kategorií uitelstva, jeví se nejznatel-

nji v pomrném m'nožství asopis uitelských.
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Ddictví Komenského, literární sdružení ui-

telské, jež založeno bylo r. 1892, aby uitelstvu své-

pomocí opatovalo co nejlacinji nejlepší spisy, zvlášt

vychovatelské a didaktické, vydává velkou pedagogickou

revui Pedagogické Rozhledy, již rediguje univ.

prof. dr. Fr. Drtina. Školskopolitickýoh otázek všímá si

po vdecké stránce, poskytujíc studiemi a pehledy vd-
ního materiálu a základu k jejich propagaci a ešení.

Revue vnovala obzvláš mnoho pée otázce reformy

uitelského vzdlání. Vstníkem Zemského úst. spolku

jednot uitelských v král. eském je eský Uitel.
Sleduje asové otázky obecnoškolské, stavovské

i školskopolitické. Propaguje snahy organisaní. pokro-

kové, osvtové. K nmu pipojuje se eská Škola,
již rediguje Jos. erný. Je to list vnovaný theorii i praxi

paedagogické a úvahám urujícím ideové smry reform-

ních snah. Zájmm stavu uitelstva venkovského vnuje
se revue Škola našeho venkova, redigovaná Jos.

Smrtkou. Informuje hojnými pehledy a zprávami uitel-

stvo o asových smrech školských i stavovských a je

uitelstvu venkovskému ukazatelem ve všech školsko-

politických otázkách a požadavcích. Zvláštních zájm
školy mšanské a jejího uitelstva dbá Škola m-
šanská. Jednotlivým kategoriím uitelským slouží

dále asopis Uitelek, asopis uitelek
škol mateských, Zpráva výboru Zem-
ské Úst. Jednoty uitel p ok ra. škol,

Volný list mladé generace uitelské. Vstník
Spolku pražského uitelstva, Menšinový
u i t e 1 a j. asovými otázkami stavovskými a školsko-

politickými se zabývají také Školský Obzor a

Uitelské Noviny, asopisy ostré tóniny a silné
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kritiky, a Uitelský Pehled, který registruje

všechnu asovou eskou literaturu školskou, školským

vcem výslovn po stránce protiklerikální se vnuje

vstník Volné Myšlenky Volná Škola. Tyto listy

vycházejí v Cechách. Na Morav vydává ústední spolek

uit. Vstník, který stejn jako Š k o 1 s k ý V s t n í k,

orgán uitelstva slezského, vnován je asovým problé-

mm a potebám školství národního a jeho uitelstva.

Klerikálním uitelm vychází Vychovatel, orgán ka-

tolického uitelstva v Cechách, Kesanská Škola,

Katolický Uitel, orgán moravský. Katolická
Uitelka a Vychovatelské Listy.

XXXV.

Nutné reformy.

Základní a vedoucí ideou školské politiky ped vy-

dáním základních zákon školských nemohlo býti nic ji-

ného než co tvoilo ráz reakního režimu. Škola zstá-

vala dlouho politiciim v tom smyslu, že bylo jí politickou

úlohou vychovati povolné, hodné, poslušné, pokorné pod-

dané, kteí by trpliv snášeli režim reakn klerikální,

nmecký, centralistický. Škola tu byla, aby sloužila re-

žimu, aby chránila lid ped pokrokem, osvtou, demokra-

tismem, národní a politickou probudilostí.

Proto uitel jako nutné zlo byl zúmysla stlaen na

nejnižší stupe sociální. Uitel nedostaten vzdlaný,

bezprávný, v hmotném nedostatku žijící, na každém zá-

vislý a v poníženosti žijící ml postaiti pro vyuování

dtí lidu.

Samy školy svou nepatrností a prostotou ozejmo-

valy, jak mále váží vzdlání lidové. Pokrok školský byl
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zútnysla potlaován a nedivno, že ješt r. 1865 bylo

v Cechách mezi rekruty 387c, na Morav dokonce 58%
analfabet.

Tento nekiiltnrní stav zmnn by! vydáním zákona

školského r. 1896, jehož nejpodstatnjší a nejcennjší usta-

novení jsou: osmiletá povinná docházka školní, zavedení

reálií do škol, zízení školy mšanské, zvýšení prprav-

ného povinného vzdlání uitelského a zhodnocení uitele

po stránce právní i materiální.

Povinná, nucená docházka školní poskytuje dítti

chudého nebo neuvdomlého lovka ochranu a uinn
tak silný nábh ke zrovnocenní dtí a ovšem i zdemo-

kratisování národa. Ovšem dosud ješt není princip vše-

obecn povinné osmileté docházky a jednostejného zá-

kladního vzdlání docela uskutenn. I na dále zstává

privilegovaným dít mstské oproti venkovskému, kte-

rému je mšanská škola i škola pokraovací zpravidla

nepístupna. Nadále dít rodi bohatých je ve výhod
pi vyuování oproti dítti chudému, protože disponuje

všemi pomckami, knihami a p., kdežto chudému dítti

se nedostává nkdy ani odvu, stravy, natož knihy.

Poád ješt dít nmecké je ve výhod proti eskému,

jemuž odpírají se školy, dít normální oproti neplnosmy-

slovému, opuštnému, zanedbanému, pro nž není dost

škol a ústav.

V principu je uzákonna docházka osmiletá, ale

úlevami školní novellou zavedenými ochuzuje se ven-

kovská mládež o školní vzdlání po dv poslední, pro

rozumový a mravní rozvoj dítte nejdležitjší léta. Uzá-

konna docházka všeobecná, nucená, ale ponechán školní

plat, jímž se škola chudým znechucuje. Zákonem orga-

nisována škola mšanská jako vyšší škola lidová, ale
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dti vesnické spokojiti se musí vzdéláním na školách nej-

níže organisovaných. Vyslovena v zákon zásada se-

všeobecnní lidového vzdlání, ale dtem eským v kra-

jinách pevahou nmeckých znemožnno vbec nabývati

obecného základního vzdlání.

Patrno, že školské politice nastávají v první ad
úkoly zvrátiti reakní zmny školské novelly a opatiti

takový výklad a takové provádní zákona íšského, jak

toho žádá princip všeobecného lidového vzdlání. Dokud
neodinny ani následky školní novelly, dokud ješt ani

zemské zákonodárství nevyužilo svého práva, aby pro-

vedlo íšský zákon do všech dsledk, jak toho moderní

kulturní poteby lidové vyžadují, a dokud není školství

obecné ani tak zorganisováno a vnit i vn opateno, jak

toho lze bez podstatných zmn íšského zákona, avšak

pi nejvtším porozumní pro kulturu školskou vykonati,

dotud bude praktické politice školské tuze tžko dospti

k základnímu ideálu dokonalé reformy obecnoškolské,

jež oznauje se bžn názvem: volná škola, a který

vlastn znamená školu znárodniti, zlidovti, odpoutati od

všech cizích vliv církevnických, nenárodních, byrokra-

tických, vládních, centralistických a uiniti ji pstitelkou

a sprostedkovatelkou vdecké pravdy a ideál ná-

rodních.

Nespouštjíc se ideálních tch zetel, bude eská po-

litika obecnoškolská usilovati v první ad o konené

provedení zásady všeobecné docházky zrušením úlev,

vybudováním úplné organisace mšanských škol újezd-

ních ili obvodových, uzákonním školství eského pro

naše menšiny v Cechách, na Morav, Slezsku, Dol. Ra-

kousích, zrušením školního platu a doplnním organisace

našeho školství dostateným potem škol pomocných,

eská Politika. V. 24
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institucí podporujících školu a ústav pro dti abnor-

mální.

Školskou politiku obecnoškolskou na této cest bude

posilovati, ba tuto cestu naléhavých oprav bude si vy-

nucovati politika sociální a hospodáská. V dob, kdy

nejposlednjší oban má právo svým hlasovacím lístkem

zasáhnouti do státního organismu, spolurozhodovati o po-

litice národní, v dob, kdy »nejohudší nádeník, mající své

druJiy na své stran, znamená pi volbách stokrát více

než velkostatká, který stojí se svým politickým ná-

hledem osamocen«, v dob, kdy politicky uplatuje se

jen silný národ ze silných individuí složený, v té dob
nemohou u nás míti reakní snahy trvalého života, po-

nvadž se dojde nutn k pesvdení, že politické moci

dané širokým vrstvám lidovým musí býti využito, a mo-

hutná síla kulturní, vzící v lidu, musí býti probuzena a

udržena, má-li národ i stát se zabezpeiti, udržeti ve vý-

voji, síle a pokroku.

Proto školské politice obecnoškolské kyne nezbytný

úkol: reformovati školu národní v duchu doby a v zájmu

kulturních i hospodáských poteb národa.

Škole teba zajistiti podmínky dokonalé práce vý-

chovné. Význam praktické paedagogiky pro politiku celo-

národní dochází obecného ocenní. Dochází se k pe-

svdení, že všechny tvoivé síly utajené v jednotlivci

musí se uvolniti, aby tak v boji o existenci dosaženo bylo

u každého jedince co možno nejvtší schopnosti, jaké do-

stává se jinak pirozen jen individuím zvláš nadaným.

Ve vypéstní zdravých jedinc a zabezpeení dokonalé

výchovy jsou záruky a podmínky zdokonalení a sesílení

budoucího pokolení a tím zabezpeení národa a státu.
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Proto nemže škola, jež je velmi vlivným vycho-

vatelem, ustrnouti na stavu, který trvá již od vydání

íš. zákona školního a je nutno, aby politika obecno-

školská zasáhla i v reformu organisace nynjšího útvaru

školského. Vizme jen na p. peplnnost tíd a škol, jež

pekáží intensivní, individuální výchov a zstává zá-

konodárstvím nepovšimnuta. Ješt ped vydáním zákona

školního žádalo eské uitelstvo, aby stanoveno bylo

maximum 60 dtí na tídu — a podnes platí maximum
80 žák a zemské zákonodárství za celou dobu ústavní

tímto horrentním íslem nepohnulo, a bylo oprávnno

stav zlepšiti.

XXXVI.

Uitel a školská politika.

Osoba uitelova je osou a tžištm školy. Nejdokona-

lejší organisace a nejvhodnjší zaízení vnjší a vbec
všechno nejlepší opatení zákonodárné a administrativní

objeví se na konec vždy málo úinným v kultue školské,

není-li škole zabezpeen dobrý, k velikému a obtížnému

úkolu uschopnlý a horlivý, svých zodpovdných povin-

ností pln dbalý uitel.

Vnjších a správních opatení školských není lze pod-

ceovati, ale nesmí býti celým obsahem a koncem snah

školskopohtických. Jsou jen jevištm a výpravou, ale

na uiteli jest, aby mrtvému tomu, ovšem nutnému me-

chanismu a vnjšku dal život a plný význam svou

výchovnou prací. A ponvadž vše, co vzrsti má v duši

dtské, ím naplnny mají býti hlavy a srdce naší mladé

generace, musí promítnuto být duší uitelovou, a pon-

vadž jen tehdy bude duševní tento proces úspšným,

24*
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bude-li výslednicí plného, bohatého rozumového i mrav-

ního a sociáln uspokojeného a v povolání šastného ži-

vota, je ipatrno, že školskopolitické snahy reformní mají

v první ad obrátiti zetel k uiteli, jehož osoba je

vskutku nejvlivnjším initelem ve školství a proto otázky

uitelské mají míti vždy místo v popedí reformních snah

školskopolitických.

K nejnaléhavjším desiderátm uitelstva eského
náleží zvýšení povinného prpravného vzdlání.
Uitelstvo nikdy se nesmíilo s reakní školní novellou,

která podstatn omezila míru prpravného vzdlání, jakéž

poskytují paedagogia. Na sjezdech, zemských poradách

i ve svých organisacích, hlavn ovšem ve svém kul-

turním programu zabývalo se stále otázkou reformy uit.

vzdlání. Pvodn vedením G. A. Lindnera volalo po re-

form nynjších uitelských ústav a zízení uitelského

semináe pi eské universit, jenž by sloužil dalšímu

paedagogickému výcviku a vdeckému vzdlání uitel-

stva škol obecných a mšanských. Pozdji však pod-

níceno studiemi prof. dra F. Drtiny a propaganími pra-

cemi u. Jos. erného a ed. Ulehly shodlo se organiso-

vané uitelstvo v tom, že nynjší uitelské ústavy, siln

znehodnocené reakcionáskou školskou novellou a zmnou
statutu z r. 1886, jsou pežitkem v organismu moderního

školství a útvarem tak nezdaeným, že jakákoliv re-

forma jich naprosto nepostaí pítomným snahám po d-
kladné theoretické prprav uitelské, která má býti

s prpravou ostatních intelligentních stav rovnocennou.

Proto uitelstvo žádá, aby vzdlání všeobecné poskyto-

váno bylo dorostu uitelskému na úplných školách sted-

ních (gymnasiích nebo reálkách), odborné vzdlání pae-

dagogické na dvouletých koedukaních vysokých školách
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paedagogických s vlastní samosprávou, svobodou uení,

knihovnou i vdeckými ústavy, kde uiteli jsou jen vyni-

kající theoretití i praktití odborníci s akademickým

vzdláním a doktorátem. Pro uitelstvo škol mšanských
mají se zíditi vedle eených dvouletých škol paedago-

gických ješt roní kursy na vysokých školách. Vysoké

školy paedagogické mají zizovány býti v sídle univer-

sity a techniky i ve velkých mstech venkovských. Aka-

demie projektované mají býti odbokami fakulty filo-

sofické.

Jiným oprávnným požadavkem uitelstva je hospo-

dáské, hmotné jeho zabezpeení. Uitelstvo bylo stavem

sociáln poníženým a také tradice o postaitelnosti po-

mrn skrovné odmny za uitelskou práci pešly i do

nové éry školské. í^íšské zákonodárství odevzdalo prost

péi o náklad osobní zemím, ale nepostaralo se, aby

zemím bylo usnadnno platiti uitele, jak toho zájem

kulturní žádá.

Uitelský desiderát o zvýšení plat stal se tak kon-

stantním ve školské politice, úpravy služného nikdy ne-

uspokojovaly a uitel byl a jest, na škodu školské kul-

tury, neuspokojeným a roztrpeným. Ustavin opto-

vaným úsilím po zlepšení hmotného postavení uitel-

stvo se jaksi znevažuje, odvádí od své ideové práce

ve škole i na osvtovém poli mimo školu.

Patrn je tu ješt trapný zstatek staré školy, patí-Ii

se dosud na uitele jako na funkcionáe mén cenného,

jemuž staí mzda velmi skrovná. Uitelstvo samo ovšem

pociuje nedstojnost stálého optovaného volání po

zlepšení hmotného stavu, ale hmotné pomry jeho jsou

v celku tak bdné, že volati musí. Aby nastala jakás

stabilita a uitelstvo nemusilo vždy znovu po nkolika
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letech zvyšování plat se domáhati, žádá, aby bylo po-

staveno co do plat na roven státním úedníkm ty
nejnižších tíd s rovnocenným, t. j. stedoškolským pr-
pravným vzdláním.

Požadavek skrovný, povážíme-li, že uitelstvo žije

roztroušen i 'v osadách velmi nepatrných, kam úed-
nictvo státní nikdy usazováno není a kde je život velmi

ztžován a že výkon uitelské práce je pi mejmenším

stejné hodnoty pro obecný prospch, jako funkce úed-
níka kteréhokoliv oboru. Zhodnotiti stav uitelský a za-

bezpeiti uiteli hmotnou existenci aspo ve smyslu e-
ené normy, bude dležitým úkolem politiky obecno-

školské.

Pi provádní nového zákona školního uplatovala

se, jak již tu bylo vyteno, v mnohých oborech pouhá

šablona centralistického mechanismu. Naídilo se roz-

množení uitelstva, ale k zmnným pomrm sociálním

nepihlíženo. Díve 'bylo samozejmo, že mladší uitel

ml byt ve škole. Ale pes otázku bytovou nová legisla-

tiva pešla bez povšimnutí. A tak dle zákona je uitel do

místa ustanoven, ale nikterak nemá zákonem zabezpe-

eno, že v míst tom bude míti byt, akoliv jiní funkcio-

nái veejné správy, jako na p. knžstvo, finanní zí-

zenci a úedníci, etnictvo a j., mají b>t úpln zabez-

peen. 2ádá tedy eské uitelstvo, aby se zetelem

k lánku íš. zákona školního, kterým se ukládá záko-

nodárství zemskému, by stanovilo, kdo má zizovati

byty uitelm, bylo uzákonno, aby všem osobám, které

jsou ve svazku uitelstva národních škol. opaten byl na-

turální byt.

Uitelstvo žádá dále. aby nebylo libovoln omezo-

váno ve vykonávání práv obanských. Ríš. zákon na-
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znauje tuze povšechn, že uitel i mimo školu má va-

rovati se všeho, co by mohlo urážeti vážnost stavu ui-

telského. Bylo dosud zstaveno libovli úad školních,

aby pi disciplinování uitelstva rozhodovaly, co váž-

nost uráží, a proto zaazovaly mezi poklesky i využití

práva petiního, volebního, spolikového, shromažova-

cího, volného projevu a p. Tato iprávní nejistota a usta-

viné nebezpeí disciplinárního stíhání je uitelstvu pí-

znakem nesvobody a má býti odstranna uritým, pes-

ným ádem disciplinárním, který dosud v Cechách uzá-

konn není.

Povznésti uitelské vzdlání, zlepšiti hmotný stav

uitelstva a poskytnouti uiteli právní ochrany, to d-
ležité a naléhavé školskopolitické úkoly, jichž píznivé

ešení bude na prospch školy.

XXXVII.

Znárodnní školy.

Smr reformní práce eské politiky obecnoškolské

uren je voláním po znárodnní školství. Školská

politika eská byla zamstnávána vysilujícím bojem

o samu jazykovou rovnoprávnost ve škole, ale smr vý-

voje našeho školství mnsí smovati k tomu, aby škola

národní byla vymanna ze správy centrální a pizp-
sobena byla vlastní povaze národa. eská škola nesmí

býti pouhým pekladem jakési schematické školy konci-

pované pro všechny národy a kraje této íše, ale národu

našemu musí zasvcena býti škola zcela eská, eská
nejen jazykem vyuovacím, ale i duchem, trvalým

pipojením k djinnému vývoji, pítomné kultue i oso-

bitému, vlastnímu charakteru národnímu.
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íšský zákon odevzdal školu do rukou centrální, ví-

deské vlády. Dokud budou v platnosti lánky zákona,

stanovící, že plány vyuovací a všechno, co vbec ná-

leží k vnitnímu uspoádání škol, naizuje ministr a

dokud bude ministerium ve Vídni rozhodovati o tom,

»které knihy uební a citací dopuštny budou«, dokud

dozor i správa budou v rukou centrální správy, dotud je

tuze daleko k znárodnní školy.

Problém znárodnní školství nevzí jen v otázce ja-

zykové. Snahou eské politiky obecnoškolské bude

uvésti nejen školskou organisaci, ale i školskou výchovu

ve shodu s uznanými potebami národa a domoci se, aby

školy pipínaly se svým duchem a rázem, obsahem i zpii-

sobem své práce, rozvrstvením i útvarem životu národ-

nímu i spoleným snahám celonárodním a odvrátiti od

škol našich jakýkoli vliv mimonárodní, cizí.

školy národní mají opírati svon práci svobodn

o pevný základ národních djin, aby naše mládež byla

v duševním spojení s ideami a snahami svého národa

v minulosti a nemá býti dopuštno, aby cizí, nenárodní

živly urovaly obsah a ráz výchovy vbec a djepisného

vyuování zvláš.

Ale školy mají býti i v trvalém spojení s pítomnou

národní kulturou a vdími národními ideami a snahami

doby. školy teba nejen nitern znárodniti, t. j. všechno

uivo a všechnu práci výchovnou naplniti obsahem na-

cionálním, svérázným, aby tak eské školy byly uschop-

nny v první ad vychovávati eské lidi, ale i po vnjší,

správní a organisaní stránce teba jest školství upraviti,

aby voln a úinn napomáhaly národní politice k vy-

pstní národní individuality a samostatnosti.

Proto nutno odstraniti systém centralistický, kterým
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pro nkolik národ upraveny jsou školy stejnými ády,

proto nutno osvoboditi školu z centralistického vlivu,

který snaží se výchovu školskou postaviti do služeb

svých zájm a politických tendencí.

Tento centrální systém vede k nivellisaci školského

organismu a je na úkor národní výchovy, a jeví se jako

centralismus státní, usilující ovládati školství všech ná-

rod jedné íše, anebo jako centrahsmus církevnický,

který je vbec povahy mezinárodní. Proto nemže poli-

tika obecnoškolská odstoupiti od snahy, aby školství

dáno bylo do vlastní správy a samostatného ízení ná-

roda, jemuž po právu školství náleží, aby jím vládl a

v nm svéprávn a samostatn rozhodoval; nebo škol-

ství je mu nejpsobivjším prostedkem k pstování ná-

rodních sil a nejvydatnjší zbraní v boji o získání a udr-

žení národní svobody.

Proto bude snahou politiky obecnoškolské, aby školy

nebyly postátnny, ale zcela pozemštny, a tak ode-

vzdány úpln do zákonodárné a správní kompetence

menších a národnostn ucelenjších a jednotnjších

oblastí. Odevzdá-li se školství v zemích v pravomoc jed-

notlivým národm, uplatní si národ náš svj vliv na

školství více než v systému centrálním.

Proti snahám po sestátnní škol anebo jak se hlásá

po sestátnní nákladu na školství stojí princip národní

svobody ve školství i tehdy, když petíženým zemím

by byla penžitá pomoc na školství od centrální správy

vítána. Není lze dopustiti, aby cizí živlové nabývali

zvýšeného práva na spolurozhodování o škole obecné

nebo mšanské proto, že na školy ty pispívají. Tento

princip není arci v odporu s poskytováním finanních

údl celkovému hospodáství zemskému.
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XXXVIII.

školská samospráva.

Reforma školské autonomie vyznaena je ipípadné

v kulturním programu uitelstva eského. Školství je

orgánem všenárodním, kulturním, nikoli záležitostí n-
kterého stavu, úedních orgán nebo církve. Mají proto

administrativu školství »otbstarávati korporace složené,

které jsou výrazem této všenárodní tendence školství.

Ovšem systém samosprávy nemá býti myšlen tak, aby

se veškerá administrativa školská odevzdala výhradné

uitelm, ale naproti tomu nesmí nastati systém, kde

rozhodují osoby, jimž o zdar školy nejde anebo, které

nemají dostatek intelligence a nepodávají záruky, že jim

jde v první ad o snahy osvtné«. V tom smru budou

snahy politiky obecnoškolské smovati k tomu, aby

školská autonomie byla zreíormována. Zvlášt pak ne-

zbytno odstraniti schvalovací právo státních úad.

Reforma školské samosprávy není myslitelná, ne-

bude-li uitelstvu zabezpeeno slušné zastoupení v samo-

správných korporacích nižších i vyšších. Také ve

vnitních vcech školských melo by se dostati uitelstvu

více rozhodujícího práva. Ze struného pehledu roz-

voje eské politiky obecnoškolské vysvitlo, že úadové

pibírají k poradám o závaznjších zmnách ve školství

uitelstvo na poradu. Bude ve prospch školství, bude-li

odborná poradní instituce trvalou a bude-li pi všech

školských úadech o to postaráno, aby slyšen byl hlas

odborného sboru, voleného uitelstvem.
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XXXIX.

škola a politika.

Pro národ Komenského je politika školská nejdle-

žitjší ástí politiky národní. Veleduch arciuitele národ
školou dobýval politické moci svému národu a postavil

školu do ideálních služeb národa. A jakmile poblohorská

protireformace ulevila, hned naši národní probuditelé

jali se politikou školskou pipravovati pdu politice ná-

rodní. Nejvtší naši muži, nejlepší naši politikové spa-

tovali práv v hdovém vzdlání zabezpeení, posilu a

rozvoj našeho národního života, politické i hospodásíké

moci. A základem tohoto vzdlání lidového je škola

obecná, která je pevážné vtšin našeho lidu školou

jedinou.

Zabezpeiti tedy národu našemu nejlepší školu, zdo-

konaliti ji, upraviti tak, aby pln a vydatn sloužila mrav-

nímu i naunému prospchu lidu, opatiti nej-píznivjší

podmínky, aby škola rostla a 2;kvétala, tof základ po-

litiky eského národa.

A v dob nynjší, kdy patrno, že ve zvj^šeném a zdo-

konaleném vzdlání lidovém založen je veškeren úspch
\' oboru samosprávy, na poli národohospodáském i po-

litickém, nyní v dob všeobecného práva hlasovacího

význam školy ješt žmohutnl.

Proto má býti u nás zájem o školu nejvtší. Otázka

školská je pro nás otázkou politické i hospodáské moci.

Školou k osvt a osvtou k svobod. To cesta, která

nás dovede konen k cíli politiky národní, vyznaenému

všteckými slovy zakladatele a tvrce eské školy obec-
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HLAVY DRUHÉ ÁST DRUHÁ.

ŠKOLSTVÍ MENŠINOVÉ A ÚSTÍ^EDNl MATICE
ŠKOLSKÁ.

NAPSAL F. BLEHRÁDEK.

L Pojem škol menšinových a právní jejich stav.

1. Školy menšinové nejsou v organisaci školství

zvláštním druhem škol. Také s názvem »škol menši-

nových* nesetkáváme se nikde v zákon až do roku 1890.

Školami menšinovými v nejširším slova smyslu ozna-

ují se ve veejném život všechny druhy škol, které

mají sloužiti urité národnostní menšin v obci, jejíž vt-

šina obyvatelstva jest jiného jazyka nebo jiné národnosti

než menšina. Mohou to býti tedy opatrovny a školky

mateské, školy národní jak obecné tak mšanské, školy

odborné, školy stední nebo i školy vysoké. Mohou býti

veejné, to jest z fond veejných korporací (obcí, okresu,

zem, státu) vydržované, mohou býti i soukromé.

Avšak v judikatue správního soudu a v úvahách po-

litických ustálil se názor již od let 80., že menšinové školy

jsou veejné školy obecné (nebo i mšanské), které jsou

zízeny ve školních obcích, co do národnosti oby-

vatelstva smíšených, pro onu národnost, která škol svého

jazyka v obci nemá. Pihlíží-li se k poetnosti obyva-

telstva, míjže takováto škola dokonce i býti školou vt-
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siny obyvatelstva, nebo jsou smíšené obce, kde vláda

v obci jest v rukou národnostní menšiny. Z té píiny
užívá se také správnji na oznaení škol té národnosti,

která ve smíšené obci svých škol veejných nemá, názvu

»š k o 1 a n á r o d n o s t n í«.

S touto definicí shoduje se také názor brožury »Obec-

ná národní škola menšin de lege lata« od JUDr. K. Po-

láka, kde se praví, že jest rozumti školou menšinovou

»školu druhojazynou, to jest školu, jejíž jazyk vyuovací
není jazykem správy obce, v níž jest, pokud se týe,

má býti dotyná škola zízena«.

Podle této definice na píklad by byly mnohé eské
obecné školy pražské školami menšinovými, nebo byly

zízeny v dob, kdy správa msta Prahy byla v rukou

druhé národností zemské. Okolnost tato by mohla míti

dležitost pi poradách o zákonu o školství národnostním.

Podle mého mínní však jsou národnostní školy ty,

jichž zízení nastalo po žádosti rodi s poukazem na

I. 19. základních zákon státních. Školy, které byly

podle tohoto lánku zízeny, jsou »pro národnost«, jsou

školami národnostními, kdežto zpsob zizování ostatních

škol národních menšin neliší se od zpsobu, jakým jsou

zizovány píslušné kategorie škol vbec (expositurou,

vyškolením nebo odškolením, rozdlením). Na rozdíl pi

ízeni o školu bude níže poukázáno.

2. I jest tedy teba uvdomiti si pedevším význam
i. 19. zákona státního o právech rakou-
ských oban státních ze dne 22. prosince
1867 . 22. íš. z á k. pro školy menšinové.^

1 Zevrubnjší úvahy o tomto lánku jsou v I. díle eské Poli-

tiky, kde uvedena i odborná literatura. Zde provádí se dkaz, že i.

19. jest stran školství absolutním zákonem, a vysvtluje se vliv jeho

na školy menšinové.
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lánek ten v doslovném pekladu zní:

»Všichni národní 'kmenové v stát mají rovné právo

a každý národní kmen má neporušitelné právo chovati

a vzdlávati svou národnost a e.
Rovné právo všech v zemi obvyklých eí, ve školách,

v úad a v život veejném uznává se od státu.

V zemích, ve kterých bydlí nkolik kmeni národních,

butež veejná uilišt tak zízena, aby každý z tchto

národních kmen obdržel žádoucí protedky vzdlávati

se ve své ei, aniž by byl nucen uiti se druhému ja-

zvyku zemskému.*'

Pro toto znní pijato íšskou radou, vysvtlí nám
stenografický protokol o jejím rokování i naše djiny po-

litické.

Co platilo ped vydáním ústavy z roku 1867 stran ja-

zyka, národnosti a vyuování? Až do roku 1848 a i po

tomto roce beze sporu bylo a podle našich právník do-

posud jest právem obnovené zízení zemské ze dne

10. kvtna roku 1627, kterým nmina proihlášena v ze-

mích eských za rovnoprávnou s jazykem eským, a tím

zrušena zejména usnesení jenerálního snmu království

eského, za pedsednictví krále Matyáše uinná r. 1615,

podle nichž výhradní platnost eštiny v úadech po-

tvrzena a stanoveno, »cizo2emci aby nebyli díve v krá-

lovství pijímáni, než až by esky umli, a jejich dti do

tetího kolena aby nižádných úad nezastávaly*.

Zásady obnoveného zízení zemského o platnosti ja-

zyka eského i nmeckého potvrzeny kabinetníím listem

1 Náš peklad liší se od textu v eských vydáních zákona; au-

thentický text je nmecký a náš peklad § 19. snaží se ho vystihnouti

úpln.

eská Politika. V. 25
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císae Ferdinanda Dobrotivého ze dne 8. dubna roku 1848,

v nmž se praví:

§ 1. »Ceská národnost budiž položena za základ,, tak

že se e eská ve všech odvtvích státní správy a ve-

ejného vyuování s eí nmeckou v plnou rovnost

staví.

§ 9. Od nynjška mají \' Cechách všechny úady ve-

ejné a všechny soudy obsazeny býti jedin osobami obojí

ei mocnými.*

Arci již tento kabinetní list císaský ukazuje, že se

platné právo nezachovávalo a že z íiadv a ze škol byla

eština vytlaována. Známo, že se tak dalo dávno a sou-

stavn od doby císaovny ímsko-nmecké Marie Terezie.

První nová ústava za císae Ferdinanda Dobrotivého

dne 25. dubna 1848 oktrojovaná, ale záhy zas odvolaná,

stanovila v § 4.: »Všem národním kmenm pojištna jest

neporušitelnost jich jazyka a národnosti. « Tento lánek,

jehož pvodcem jest ministr František hrab Pillersdorí,

dvorský kanclé, nalézáme pak skoro do slova v po-

zdjších návrzích ústavních.

Tak ústavní výbor íšského snmu ústavodárného

z r. 1848 a 1849 pojal do svého návrhu ústavy rakouské

I. 21., který zase jest tém doslova obsažen v prvním

a druhém odstavci i. 19. prosincové ústavy z r. 1867.

lánek onen kromížským snmem nebyl však již od-

hlasován, nebo ústavodárný snm íšský byl dne 8. bez-

na 1848 rozpuštn a naízením císaským ze dne 4. bezna

oktrojována nová ústava, kde teme ve i. 5. totéž, co

v první vt i. 19. z r. 1867. — -

Dále se v oktrojírce praví: »0 obecné národní vzd-

lání má se peovati veejnými ústavy, a to v ásl;kách
zemí, kdež smíšené obyvatelstvo pebývá, zpsobenu
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takovým, aby i národní kmeny jsoucí v menšin
prostedk k pstování svého jazyka a ku vzdlání se

v nm potebýcli i abývaly atd.«

A oktrojírka 31, prosince r. 1851 zrušena, pec i její

ustanovení pokládáme za prvky, ze kterých se tvoil

roku 1S67 i. 19.

Krom toho jest se zmíniti o zákon, jenž podstatn

psobil na stylisaci poslední vty i. 19. Snm král. e-
ského r. 1866 dne 18. ledna odhlasoval zákon, jenž také

byl panovníkem potvrzen, že na eských školách sted-

ních má se vyuovati nmin a v nmeckých stedních

školách zase eštin jakožto pedmtm povinným. —
Nmci nazvali zákon tento »donucovacím zákonem jazy-

kovým* (»Sprachenzwanggesetz«) a snažili se odstra-

niti jej. — Píležitost k tomu naskytla se práv pi jed-

nání o nové ústav íšské.

Zpravodaj (Dr. Sturm dne 8. íjna 1867 prohlašoval,

že výbor ústavní stanovil o rovnoprávnosti národ-
ních kmen a eí v zemích obvyklých
v tomto lánku zásady, které uskuteovati má prý dí-

lem zákonodárství zemské, dílem zákonodárství íšské,

dílem i sama vláda. — O výjimce z toho pravidla pravil

pak doslova: »Jenom vzhledem^ k rozšíení samosprávy'

ve školství, kterého se dostalo zemským zastupitelstvm,

a maje na zeteli, že se stalo na uilištích v ze-

mích, kde bydlí rzné kmeny národní, opa-

tení takového druhu, že mocn odporuje
jak vli jednotlivce, tak i jednot celých
kmen národních, ml výbor za to, že se

musí dostati národním menšinám základ-
ním' zákonem proti jazykovému znásilo-

25*
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vání u vyuování takové ochrany, jež by
10 ,d povídala skutené rovnoprávnost i.

«

Ml pi tom na mysli »národní menšinu« v 'král. e-
ském, tedy obyvatelstvo národnostn nmecké.

Debata o zákon byla na tehdejší dobu dosti živá. —
íRíšská rada rozdlena ve dva tábory: centralisty a auto-

nomisty. — Vybereme z ní jen nkteré význané po-

známky: Dr. H e r b s t prohlašoval, že jest úkolem velké

íše rakouské, aby stanovila urité meze, v nichž by se

jak obané, tak i minority národní mohli spoléhati

na ochranu státu, a když prý tato velká íše zvláštním

ízením osudu skládá se z tolika rzných národ, jest prý

jen výsledkem plynoucím z jednoty této íše, aby jak

státním obanm, tak i národním menšinám
ochrany poskytovala. — A to prý jest úelem práv
tohoto zákona: chrániti práv státních ob-

anv i proti zemským právm, kdyby od-

porovala základním právm obanským.
Dr. Z y b 1 i k i e w i c z, haHský poslanec, jenž býval

také lenem snmu kromížského, mluv o národních

menšinách, tázal se, pro záleží tolik práv na ochran

nmeckých menšin, prohlašoval, že i. 19, tak, jak jest,

mže se vztahovati snad na pomry v Cechách, ale ni-

koliv na pomry v ostatních zemích, a ohrazoval se velmi

proti tomu, že autonomie zemí jest ústavou poškozo-

vána. — V polemice své volal, »zda lze nazvati
rovnoprávným státním obanem toho, je-

hož dítky jsou vyuovány nesrozumitel-
nou eí? — Této újmy, která se dje nenmeckým
státním obanm, nevyváží jinaká obanská práva.«

Dr. H e r b s t na to odpovdl takto : »Piznávám se,

že bych byl málem v nejistot ve píin zásad, o nichž
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porady jsem se pece úastnil, když jsem slyšel, že jest

daleko dležitjší, aby dít bylo vychováváno mateskcu

eí, než všechny svoibody oban státních.« Z tch slov

bylo by skoro souditi, že tento základní zákon strojí pe-

kážky vyuování dítek eí mateskou, kdežto pece
zákonem vysloven pravý toho opak, po-

kud vbec vysloven býti mže. — Z tch slov

bylo by skoro souditi, jako by bylo úmyslem tohoto zá-

kona vnucovati za e vyuovací dtem njakou e
jinou než mateskou, což opravdu nikomu s u g-

gerováno býti nemže, kdož o tom zákon

pracoval . . . Ústava, která státního obana neiní svo-

bodným, jest špatnou ústavou. — Rakouská ústava však

nesmí býti špatnou, my tomu nechceme.*

Poslanec Dr. Hanisch navrhl místo slov »ajpy i ná-

rodní kmeny, jež jsou v menšin, obdržely žá/íoucí pro-

stedky vzdlati se,« bylo eeno, by »každý z ná-

rodních kmen obdržel atd.«, s ímž souhlasil také

zpravodaj, pokládaje návrh tento za »s 1 o h O' v o ii

oprav u«.

A pece kdyby bylo zstalo pi pvodním znní, že

i. 19. poskytuje ochranu v zemích vícejazyných jen tm
kmenm, které jsou v menšin, sotva by se ho mohli

s úspchem dovolávati Cechové v království a v mark-

rabství, jsouce v zemi vtšinou!
A tak, abychom se vyjadovali slovy Herbstovými,

»zvláštním ízením osudu« stalo se, že lánek, který ml
býti ochranou pouze nmeckým menšinám, poskytuje

právní ochrany národm všem a jejich školám národ-

nostním, i když posud marn ekáme na naízení o jeho

uskutenní, která posl. Dr. Sturm sliboval. — Vedle

ádu školního a vyuovacího, jenž mezi uebnými ped-
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niéty uvádí i e mateskou, není mnoho naízení, jež by

se pipojovala k i. 19.

A snad jich ani není ipoteba. — Cl. 19. jest z á k o-

n e m, ne jen zásadou, jak dokázal Dr. Vašatý v »Práv-

níJku« a uznaný znalec práva veejného prof. Dr. Jií

Pražák (Rakouské právo ústavní).^ Za platný jest také

uznán íšským i správním soudem v etných rozsudcích.

Názoru o zákonné platnosti i. 19. základních zákoníi

státních odporuje ovšem naprosto stanovisko politik

nmeckých. Zevrubnji o tom pojednáno ve spise Dra

Eduarda Langra »Das Recht der tschechisohen Mino-

ritátsschulen in Bóhmen«, kde se dokazuje, že prý i. 19.

dává právo národnostnímu kmeni, aby se rozvíjel jenom

uvnit svého území a nevztahuje prý se na rozptýlené

píslušníky národnostního kmene v cizím jazykovém

ijzemí. Na to prý nikdy nebylo ani myšleno. Dále se

tvrdí, že i. 19. obsahuje pouze všeobecnou zásadu a že

k této zásad není doposud zákona provádcího, který

by uroval, kdy a za jakých modalit toto zásadní právo,

zaruené celému národnostnímu kmeni, má býti uplat-

ováno v konkrétnrm pípad.

Pi úvahách tchto zapomíná se ovšem, kdyby i ne-

bylo debaty v íšské rad, na sám nadpis základního zá-

kona státního »o všeobecných právech oba-
n státních*: tedy nikoliv o právech celých ná-

rodních kmen a nikoliv o právech kmen uvnit

uritého území jazykového; i. 19. výslovn mluví o z e-

m í c h, ve kterých bydlí nkolik kmen národních, na

rozdíl od oktrojírky z r. 1848.

Stejnou vadou trpí spis Dra Alfreda Fischla »Die Mi-

noritátsschulen«, vydaný v Brn roku 1900.

1 Stejný názor hájí prof. Dr. Karel Kadlec ve spise: „Ustavní

vývoj habsburského mocnáství". 1912.
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Stanovisko eské, podle kterého i. 19. základních zá-

kon státních v prvních dvou vtách uznává rovné právo

všech národností a pokud již díve zvláštním zákonem

uznáno bylo, znova je potvrzuje, ve tetí vt pak jest

absolutním a kategorickým zákonem, dosvdují, ze-

jména pokud se tetí vty, jednající o školství, týe, etná

rozhodnutí soudu správního i soudu íšského.^

* O významu i. 19. základních zákon státních obšírnji se

zmiuje také Dr. Jindich Šolc v dkladném spise: „Národnost a její

význam v život veejném", zaujímaje stanovisko ponkud odchylné,

mín, že i. 19. je zásadou (str. 450.), „která ješt praktického prove-

dení postrádá. Takové podrobnjší zákony byly skuten pozdji vy-

dány." Myslí tím zákony školské. Omyl je v tom, že zákony školské

nejsou provedením i. 19., nýbrž jejich ustanovení ovšem uvedena

s ním v souhlas.

Doktor Šolc na str, 384, mluv o cktroyované ústav, konstatuje

rozdíl pojm „národ" a „národní kmen" u zákonodárce, který mínil

„národními kmeny" nejmenší prvky národopisné (Hanáky, Slováky,

Chody) proti jednotkám vyšším, národnostem historickým (národ esko-

slovanský) a ukazuje pi tom na stejné stanovisko Gumplowiczovo.

Avšak proti tomu názoru jest namítati, že roku 1848 slovem

.národ" bylo rozumti obanstvo, národ ve smyslu politickém (v e-
chách tedy echy i Nmce dohromady), kdežto slovo „národní kmen"

(Volksstamm) mlo na zeteli národ ve smyslu etnografickém (v e-
chách tedy je národní kmen nmecký a národní kmen eský). S tímto

výkladem souhlasí i projev Dra Sturma výše citovaný. Arci rozdíl tento

podle pojetí Šolcova vládní orgány skuten až do nedávná inily;

v echách byla národnost eská, na Morav „slovanská" nebo .morav-

ská" (slovanské gymnasium v Olomouci a v Brn), ve Slezsku „mo-

ravská" a „wasserpolská" ; tato r. 1851 neuznána ministerstvem a na-

ízeno dorozumívati se s „Wasserpoláky" bud esky nebo polsky. Ovšem

v popisu lidu pichází termin „obcovací e", z níž se teprve usuzuje

národnost. Pi posledním popisu lidu roku 1910 mluvil obžník o ob-

covací ei esko-moravsko-slovácké, což by nasvdovalo tomu,

že od rozlišování národa eského na „národní kmeny" také i pi úední

statistice bylo již upuštno, a že spisovná eština v praksi uznána za
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Rozumí se saino sebou, že všichni tém nmetí po-

litikové bez výjimky stojí na stanovisku citovanými bro-

žurami bájeném.

Ostatn až do let osmdesátých praxe úad školních,

nmecké školy povolujících, odporovala stanovisku n-
meckému po roku 1880.

3. Existence školy sou'kromé, ba i pouhá existence

uritého potu dítek ve škodní obci, bželo-li o školu n-
meckou, až do založení Ústední Matice Školské r. 1880,

ba i ješt 'pozdji úadm školním naprosto za dkaz
staila. Úadové školní, trvajíce na tom, že podle i. 19.

základních zákon státních nikdo nemá býti nucen uiti

se druhému jazyku zemskému a dbajíce ustanovení ádu
školního a vyuovacího, podle nhož jest úelem vyu-

ování, aby dít ádn rozumlo tomu, co jiní v mate-
ském jazyku dítti propovdli, a zpsobilost, aby pro-

nášelo myšlenky správn a plynn v ei i písm, strany

škol nmeckých svdomit plnili ustanovení i. 59, íš-

ského zákona školníhos že škola má býti zízena všude

tam, kde dle ptiletého prmru na hodinu dokola jest

více než 40 dtí, které musejí choditi do školy pes pl

míle vzdálené. Jakmile vyšetili, že jest v nkterém

míst dosti dítek nmeckých, o jejichž školní vyuování

nebylo podle domnní okresní školní rady úeln posta-

ráno, neváhali zíditi školu veejnou.^

Tak na p. v r. 1878 byla otevena nmecká škola

spisovnou e „moravskou" a „slovenskou", jak stanoveno v ministe-

riálním naízeni z 2. dubna 1849. Školy s eí „slovanskou" na Mo-

rav nahrazeny eskými v posledních 30 letech.

1 To jest potvrzeno na str. 6. pednášky Dra. Alfreda Fischla:

„Die Minoritátsschulen", jež vyšla tiskem v Brn nákladem „des deut-

schen Vereines".
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na Kladn, kde ptiletý prmr v potu žactva uren byl

z potu žá'k, kteí v pedešlých letech chodili do školy

židovské. ízení zaalo na žádost israelitv kladenských.

Podobn v Píbrami zemská školní rada naídila dne

27. ervna 1877, a'by byla zízena rovnž škola nmecká,

a to hned dvojtídní; jelikož 'pak mstská rada pí-

bramská se vzpírala otevíti tuto novou školu, chopila

se vci okresní školní rada sama a starala se o školní

poteby na náklady obecní.

V Roudnici byla zízena bez vdomí a proti vli obce

piinním pedstavenstva israel. obce nábožensiké již

roku 1871 škola nmecká.

Podobn dalo se na p. v Lužanech.

Jinde, jako na p. v Praze a v Žižkov, podle roz-

hodnutí samého správního soudu pokládána poteba ve-

ejné školy nmecké za dokázanou tím, »že velký poet

školou povinných dtí chodí skuten do nmeckých
škol a tam nabývá vyuování«. Ba o Žižkov vykl

správní soud, že školní úad na základ tom, že velký

poet dtí, do Žižkova piškolených, chodí do soused-

ních škol nmeckých a na tch vyuování nabývá, prá-

vem uložil obci uiniti opatení, »aby se vyhovlo
prokázané poteb vyuování*, to jest na-

ídil, aiby školu nmeckou zídila.^

1 „Správní soud se odvolával v nálezu ze dne 27. dubna 1877,

. 328 a ze dne 9. bezna 187S . 338, když šlo o zizování nmec-

kých obecných škol v Žižkov a v Praze, k § 144. všeobecného zákona

obanského a rozhodl, že za píinou poteby tchto škol postaí,

když rodie své dti školou povinné skuten posílají

do škol s vyuovacím jazykem nmeckým, tedy do nmec-

kých škol cizích obvod školních; a pokud jde o námitku stžujících

si obcí, že dítky tyto nenáleží k národnosti nmecké, neb že národnost

jejich nebyla na jisto postavena, zamítl správní soudní dvr tuto ná-
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Stanovisko to správního soudu ijest v úplném so^uhlasu

s lánkem 6. eského a moravského zemského zákona

o zizování škol; ovšem vedle dvod národnostních

padají pi tom ješt na váhu také dvody paedagogické

(volné uvážení úad) a to právem.

I bylo by zajisté správno pedpokládati, že také exi-

stence soukromé školy eské bude íiadm školním do-

stateným dkazem o potelbé školy veejné a že úa-

dové školní tím spíše budou zizovati školy takové, když

i sami rodiové dítek školních žádost o školu podají.

Avšak tento pedpoklad objevil se mylným. Jakmile jed-

nalo ise o eskou školu, nebyla ochota školních úad
taková, jako pi zizování škol nmeckých.'

Záhy bylo patrno, že se nikde nezídí eská škola

minoritní, dokud by se rodiové sami o ni nehlásili, dále,

když již rodiové sami žádost o zízení školy podali, p-
sobeny rzné prtahy a vynalézány samými školními

úady rozmanité námitky, kterými žádost mla býti osla-

bena; zvlášt tam, kde zastupitelstvo obecní stavlo se

proti zízení eské školy.

Než pece do roku 1890 aspo nejvyšší úadové

školní stáli na stanovisku, že konaným šetením a poí-

mitku, dokládaje, že není zákonného pedpisu o tom, dle ja-

kých známek by se stanovila národnost jednotlivc, a že

školní úady posuzovati mají od pípadu k pípadu dle volného

uvážení, jsou-li dítky zpsobilé, aby vyuovány byly jedním nebo

druhým jazykem zemským co vyuovacím." K. Adámek, Vídeské punk-

tace o školách menšin. Chrudim 1890.

1 R. 1881 na stížnost obce Mostu do povolení eské školy uznal

správní soud, že jest stížnosti vyhovti mimo jiné dvody i proto, ,že

se nestalo úední vyšetení o tom, jsou-li žadatelé e-
ské národnosti". Déti znalé nminy vypouštny z potu ptiletého

prmru, teba byly eské národnosti. K. Adámek 1. c.
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táním ptiletého prmru má se dokázati, zdali vbec
jest školy potebí, a výsledkem zápisu teiprve mlo se

rozhodnouti, o koliika tídách má býti škola organiso-

\ ána.

4. Tolik snad bylo vhodno pedeslati, alby bylo jasn

rozumno právnímu pojmu »národnost«/ který se vysky-

tuje v naízeních o lenech školních rad a v ízení

o školy menšinové, a pojmu »š'kola národnostní* nebo

»škola menšinová*, který 'pichází v zákon roku 1890

v novelle o rozdlení zemské školní rady pro království

eské, jejímuž plenu ipidleno zizování tak zvaných

»škol menšin«; název tento jest, jak správn Dr. Polák

vytýká, netechnický; neplyne ani z organisace školství;

s pojmem školy národnostní spojeno jest nerozlun za-

sahování vliv národnosti cizí do rozvoje školy.

Jinak vývoj tak zvaného menšinového školství spadá

úpln v rámec vývoje školství vbec a vývoje národ-

nosti. Proež na píslušné stati odkazuji.

Úlohou tchto ádk jest však rozebrati právní stav

školství menšinového, jak se vyvinul po vydání nových

zákon školských a jeho následky, i výsledek snah re-

formních.

Pramenem práva škol menšinových nejsou, jak již

bylo eeno, zákony zvláštní, nýbrž platí pro n stejn

základní zákony státní, jako pro všechny ostatní druhy

1 .Národnost" dle rozhodnutí správního soudu o školách národ-

nostních jest protokolárn doznané píslušenství k jedné z národností

našeho státu a vdomí tohoto píslušenství; národnost dítek školních

ídí se dle národnosti legitimního otce nebo mateské porunice. Po-

jem „obcovacího jazyka", dle nhož se národové rakouští tídí, nekryje

se s pojmem „národnosti". Srovnati jest o tom: Dr. Jií Jellinek, Vše-

obecná státovda, pel. Dr. B. Foustka str. 121 a násl., kde též lite-

ratura píslušná.
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Škol, i íšský zákon o školách obecných (bez zvláštních

ustanovení o národnostních školách), zákony zemské

o zizování a organisaci škol národních. Máme-li pak na

zeteli nejširší pojem školy menšinové, totiž kteroukoliv

školu, sloužící poteb té které národnostní menšiny, ani

tehdy nenalézáme nikde zvláštních výjimených usta-

novení o jich zizování nebo organisaci. Také dozor nad

tmito školami není upraven zvláštními zákony, nýbrž

platí všeobecné zákon o dozoru pro ten který druh škol

vbec. I lze íci, kdyby úadové školní byli dijsledni a ve

píin slovanských škol vytrvali na té cest, kterou na-

stoupili ped rokem 80. pi zizování veejných škol n-
meckých, zizujíce z dvod paedagogických a z povin-

nosti úední a iniciativn školy tam, kde jich nebylo pro

mládež neznalou jazyka vyuovacího škol posavadních,.

že by se vbec nebyl vyvinul boj o školy »minoritní«.

í^íšský zákon školní stanoví ve píin obecných škoí

v §u 59., že obecná škola má býti založena všude, kde

v obvodu jedné hodiny a podle ptiletého prmru jest

více než 40 školou povinných dítek, kterým jest choditi

do školy více než 4 km vzdálené. Zákony zemské pak

v mezích zákona íšského ustanovují podrobnji, kde a

jak škola se zíditi má, pi emž se ponechává také i. 6.

íšského zákona zemskénm úadu školnímu rozhodnutí^

ve kterém jazyku se má vyuovati a zdali se má uiti n-
kterému jinému jazyku zemskému. Zemský úad má
o tom vyslechnouti ty, kteí školu vydržují.

Zákonodárství zemské pak zásady i. 59. íš. zákon-

nika pojala do zákon svých. V zemích eských podle

zemských zákon z roku 1870 zakládány školy na tomto

základ istteritoriálním.
Návštva školy obecné jest uložena zákonem, každé
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díté jest pidleno urité školní obci a škole bez ohledu

na to, zda jest mocno jejího vyuovacího jazyka, nebof

po vydání zemských zákon z r. 1870 stalo se opatení,

aby »vydržovatelé školy«, kterými jsou obec, okres,

zem, vyslovily se zemské školní rad o tom, jakou eí
má býti na obecné škole vyuováno.

Kdyby tedy nebylo zákon o rovnoprávnosti národní

a zejména kdyby nebylo tetí vty i. 19. základních zá-

kon státních, byla by otázka tato po zákon vyízena.

Avšak objevilo se, jak nahoe již vylíeno, že utváení

škol a pidlení jim uritých otovod školních a školních

obcí dle zásad teritoriálních mže býti tam, kde sídlí

obyvatelstvo rzného jazyka, na újmu samému úelu

školy, to jest, že škole jsou pidleny dítky jejího vy-

uovacího jazyka neznalé a tudíž neuschopnny sledo-

vati výklady uitelovy. Z této zkušenosti vyvinuly se

snahy po zizování škol národnostních, a to jak u Nmc»
tak u Cech.

Kdežto tedy v území jednojazyném jest dvodem' zi-

zování nových škol pouze vzdálenost školy pro dít po-

vinné a pi zizování nové školy bére se v úvahu pede-

vším tato okolnost a tvo^í se nová školní obec pro novou

školu, pi zizování školy národnostní jest vzdálenost

momentem teprve druhoadným a poteba školy tako-

véto dokazována jest ne vzdáleností, nýbrž tím, že jest

porušován i. 19. základních zákon státních tím, že

není postaráno v posavadní š;kole, teba blízké, o vy-

uování jazykem té národnosti, která sice v obci školní

má dítky, ale nemá školy. Školní úadové mají zajisté

právo, ba i povinnost z dvod paedagogických podle zá-

kona zemského starati se o to, aby potebné školy byly

zizovány co nejrychleji. Avšak jakmile zvítzilo mínní.
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Že to jest jedin vcí volného uvážení úadu, který do-

konce, jak tvrdí Dr. Polák, »nemá k tomu pravideln pí-

ležitost*, aby z úední povinnosti píslušné jednání za-

hájil, pak nezbylo, nežli postaviti se na stanovisko,

ostatn bezesporné, že základní zákon o všeobecných

právech oban státních obsahuje i osobní práva každého

obana a že tudíž každý oban má nárok domáhati se,

by právo, jeho národnosti zaruené, bylo sukutetíováno

v mezích píslušných zákon.

Z tohoto fakta však plynou konsekvence pro ízení

o národních školách menšin nadmíru dležité:

1. ^koly menšin národnostních mohou se zizovati

pouze v zemích, kde bydlí více národních kmen; nebo
na zemi, ve které bydlí ix)uze jediná národnost, se tetí

vta i. 19. základních zákon státních nevztahuje. Pi
tom jest míti na zeteli, zda dvojjazynost zem jest nebo

byla právoplatn konstatována a v jakém rozsahu.

2. Škola národnostní zizuje se na žádost rodi nebo

zástupc dítek podle obanskéhp zákonníka oprávnných

(otce, mateské poruonice a spoluporuníka, poruníka).

Žadatelé musejí býti rakouskými státními obany.

3. Ptiletý prmr dítek školou povinných, kterého

zákon íšský i zemští zákonové vyžadují (více než 4Q

vyjma Slezsko,^ kde staí pes 40 dítek bez prmru, je-li

jen pravdpodobno, že tento poet dítek jest), vypoítává

se pouze z dítek tchto žadatel a o ostatních státních

obanech, téže národnosti jako žadatelé, se pedpokládá:

že jsou spokojeni se školami jiného jazyka.

4. Prmr tento vypoítává se ze školní povinností

dítek tchto v urité školní obci.

1 V praksi však nebylo dosud tohoto ustanovení pro školu ná-

rodriostní použito.
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5. Ponvadž zákon pipouští docházku do cizí školní

obce, vzdálené mén než 4 km, bére se také v úvahu >

jednání se sousednífmi obcemi, kde již škola žádající ná-;

rodnosti jest.

6. Pokud se týe nákladu na školu teba ovšem jed-

nati s týmiž konkurenními initeli jako ipi ostatních

školách národních.

Postup pi ízení o eskou obecnou školu národnostní

jest tedy v království eském tento:

Rakouští státní obané eské národnosti podají pí-

semnou žádost zemské školní rad, jakožto první instanci,

aby v jejich obci byla zízena eská škola národnostní

nákladem veejným.

V žádosti odvolají se na lánek 19. základních zá-

kon státních a poukáží na to, že jsou rakouskými stát-

ními obany. K žádosti pipojí, anebo v žádosti samé

oznámí, které dítky školou povinné kdo má, pro nž
vyuování veejného si žádá, anebo uiní tak každý

žádostí zvláštní, pipojenou k žádosti spolené. Také mají

ustanoviti pro zjednodušení ízení spoleného plnomoc-

.

nika, který by je ped úady zastupoval.

Tuto žádost pošle zemská školní rada pedsedovi-),

okresní školní rady, v jejímž obvodu jest školní obec, ve .

které škola zízena býti má, aby konal šetení podle §-7...

zákona ze dne 19. února 1870. :;.-

:

Díve však, než tato komise podle i. 7. se naídí, jest>v

teba, aby pedseda okresní školní rady dal zaistiti státní

obanství a národnost žadatel a školní povinnost dítek,

pro které se školy domáhají. K tomuto výslechu, rodi
má právo ten, kdo úední výslech ídí, pipustiti i ty,,-.

kteí sice žádosti písemné doposud nepodali, avšak chtjí. i'

se k ní pipojiti. /.-í
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Pozvání na výslech má se díti pedsednictvem okres-

ního úadu šiíolního zpsobem spolehUvým a na zpátení

potvrzení. V pedvolání k výslechu bývá výslovn uve-

deno, kdo se nedostaví, o tom že se bude míti za to, že

na žádosti o školu netrvá, nebo že od ní upustil. Rovnž
i místnost, ve které výslech má býti konán, jakož i doba

jeho musí býti pesn ureny.

K výslechu podle svého volného uvážení pibírá úad
zástupce obce, který by totožnost žadatel potvrdil, a
není-li jinak totožnost dokázána.

Pi výslechu kladou se otázky žadatelm, zda pode-

psali žádost na zízení eské veejné školy, z jakých d-
vod ji podepsali, k jaké národnosti se pizná-
vají, kolik kdo má dtí školou povinných, pro které

z nich žádá eskou veejnou školu ve školní obci, kdy

se které z tchto dítek narodilo, jak dlouho bydlí rodie

ve školní obci (za tím úelem, aby se zjistila délka školní

povinnosti dítte).

Mimo to bývají kladeny ješt i jiné otáz.ky: na p.,

zdali by si nepáli rodiové školy nmecké.

Odpoví-li žadatel pi výslechu, že by chtl, aby se

dítko také nauilo nmecky, anebo ekne-li, že jest mu to

jedno, do které školy dít chodí, pokládá se to za projev,

že na žádosti netrvá. Rovnž ti, kdož prohlašují, že pode-

psali žádost o školu, aby ostatní podporovali, vylu-

tijí prohlášením takovýmto dítky své z 51etého prmru.
Za odstoupení od žádosti pokládá se arci také, nedo-

staví-li se žadatel k výslechu.

Všechny tyto údaje se ovšem úedn protokolují a

každý jest povinen protokol podepsati. Kdo by nepode-

psal, o tom se má za to, že od žádosti za školu od-

stoupil. Jsou-li njaJíé pochybnosti, žádává se pi vý-
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slechu, aby o narození dítek byly podány náležité pr-

kazy, na píklad kestní listy nebo výpisy z matrik.

Z protokolu uiní se pehledný výkaz žadatel i je-

jich dítek o ptiletém iprmru. Výkaz tento poizuje se

za zodpovdnosti pedsedy okresní školní rady.

Z výkazu dítek žadatel, kteí k výslechu se dostavili

a protokolárn prohlásili, že jsou eské národnosti a žá-

dají si pro své dítky esiké veejné školy ve své školní

obci, vypoítá se ptiletý prmr tím zpsobem, že ode

dne výslechu^ poítá se školní povinnost dítek ve školní

obci pt školních rok zpt. Vypoítání prmru jest vcí

veledležitou a od poítání ptiletého prmru dítek ke

zízení národních škol vbec, tedy z dvod teritoriál-

ních, jest naprosto rozdílno: kdežto pi zakládání nové

školy z toho dvodu, že dítky mají do školy daleko, více

než hodinu cesty, poítá se, že každého roku ode dne ko-

mise zpt poítajíc, bylo školou povinných dítek pes 40,

jimž bylo choditi do školy pes 4 km vzdálené, a již n-
které z dítek tchto v den komise jsou školou povinny

ili nic. a školu vychodily, anebo se pesthovaly, takže

opravdu pi zizování nové školy z dvod § 59. íš. zák.

staí prmrn pes 40 dítek v posledních pti letech,

aby musila býti škola zízena; zní otázka pi škole národ-

nostní jinak:

»Kolik jest dnes (pi komisi, pi výslechu, pi poslání

žádosti) školou povinných dítek, jež v posledních pti

letech zde ve školní obci jsou školou povinnými a jichž

rodiové o zízení eské veejné školy žádají ?« Pon-
vadž pak školní (povinnost dítte jest urena nejen vkem,

nýbrž také podmínkou povinnosti této jest, cby ve školní

obci trvale bydlely a povinnost tato trvá jenom, pokud

^ Theoreticky je možno ítati i ode dne žádosti.

eská Politika. V. 26
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tam dít bydlí a iponvadž dít bydlí zpravidla u svých ro-

di, plyne z toho, že pi ipoítání ptiletého primru zá-

rove se zjišuje také délka bydlení dítte a rodi ve

školní obci. délka jeho školní povinnosti. Dít llleté, jež

bydlí ve školní obci 5 rok, representuje 5 gednotek ili

jednu jednotku v prmru. Dít sedmileté, jehož rodiové

bydlí 5 let ve školní obci, representuje však jen jednu

jednotku školní o Vs v iprmru.

Tabulka, jež znázoruje vzájemný vztah mezi po-

bytem a školní povinností dítte, tuto následuje.

Pi poítání ptiletého prmru potu školních dítek

ítá se školních let vzhledem k uritému dnu (za-

átku škol. roku. dnu výslechu rodi, komise, podání

žádosti)

žáku aspo mén; než r. více než r. více než

:

1 r. více než 3 r.

6 letému 1 1 1 1

7 „ 1 2 2 2

8 n 1 2 3 3

9 „ 1 2 3 4

10 „ 1 2 3 4

11 „ 1 2 3 4

12 „ 1 2 3 4

13 „ 1 2 3 4

pi pobytu ve školní obci jeho rodiii

žáku aspo více než 4r. více neži 5 let více než 6 let více než 8 let

6 letému 1 1 1 1

7 „ 2 2 2 2

8 „ 3 3 3 3

9 „ 4 4 4 4

10 „ 5 6 5 5

11 M 5 5 5 5

12
II 5 5 5 5

13 ^ 5 5 5 5

Škola obecná rozpadá se v 8 roník. Pedpokládá-

me-li, že v každém roníku jest 7 školou povinných dítek,
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tedy dohromady 7X8 = 56, representuje uritý den, na

píklad na zaátku školního roku všech

7 žák 6 letých 7 školínich let

7 „ 7 14 „

7 „ 8 21
II

7 „ 9 28 »

7 „ 10 „ 35 „

7 „ 11 35 n

7 „ 12 35 n

7 „ 13 „ 35

Úhrnem všech tchto 56 žák representuje 210 škol-

ních let, ili v ptiletém prmru, jak se v termínu úed-
ním íká, 210 jednotek (pi emž jednotka znamená jedno

dít a jeden rok). 'Dlíme-Ii tento poet 210:5, obdržíme,

že prmr iní 42, jinými slovy, že pi stejnomrném roz-

dlení žactva dle vku jest potebí 56 dtí, žadatel, aby

bylo dosaženo v prmru pes 40.

Kdyby byly samé dítky 6Ieté, stailO' by sice, aby byly

jen první rok školou povinnými, však dítek takovýchto

musilo by býti pes 200. Kdyby byly samé dítky 10 až

131eté a bydlily aspo 5 školních rok ve školní obci, sta-

ilo by jich práv 41, na prmr ptiletý více než 40.

Pi tom však nesmí se zapomínati, že se poítají jen

dítky rodi, kteí o školu žádají a na ní vytrvají; dti

v ptiletí ze školy vystouplé, dti sice do eské školy teba

matiní chodící, avšak jejichž rodiové o školu veejnou

nežádali, se do ptiletého' prmru nepoítají. Tím tedy

vysvtluje se nejen nepomr mezi výsledkem výslech a

komisionelního šetení a mezi zápisem, když škola jest

právoplatn povolena. Pi zápise totiž mají právo dáti za-

psati dti do školy všichni rodiové, nejen ti, co žádali a

jichž dítky teba ani školy se nedokali, nýbrž každý

oban.

26*
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Avšak ptiletý prmr nepoítal se vždycky tako-

výmto zpsobem, který jest nyní ustálen. Jak svdí
Vstník Osti^ední Matice Školské z roku 1891, byl jeden

modus, jak hledán ptiletý prmr také tento:

V ptiletí vyhledává se více než 40 žák, každý z tch
žák musil vychoditi celých pt let ve školní obci a še-

stj^m rokem, kdy se komise konala, musil ješt v tom

šestém školním roce býti školou povinným. 2áci, co cho-

dili do školy pouze tyi léta, se do potu vbec nepo-

ítali; byh tedy vyloueni všichni žáci od 6. do 10. roku,

ponvadž žádný z nich nechodil ješt 5 školních let do

školy a do potu 40 zbývali pouze žáci 11-, 12- a ISletí;

avšak i z tch byli vyloueni žáci 131etí, dokonávající

14. rok v dob ode dne konání komise až do výroku po-

slední instance, jelikož, než vc byla rozhodnuta, již ze

školy mli vystoupiti. Tím se stalo, že ze žactva osmi

školních povinných let zstaly nkdy sotva dv skupiny

a z tch teprve hledal se ptiletý prmr!
Mimo to 0'patí si úad výpis o posledním sítání lidu,

akoliv podle rozhodnutí správního soudu nestaí, pi-

zná-lí se kdo k urité obcovací ei, na ípíklad eské, aby

se z toho soudilo již na jeho národnost, naopak, správní

soud považuje národnost a obcovací jazyk za pojmy zcela

rzné a trvá na tom, že národnost, jakožto vdomí a cit

píslušnosti k uritému národnostnímu kmeni, musí býti

protokolárním doznáním toho kterého státního obana zji-

štna; zjišovati, kolik z obyvatel pihlásí se k eské ob-

covací ei, má význam spíše podprný.

Pi komisi konstatuje se z povinnosti úední rozsah

školní obce, kolik platí daní, tedy její finanní síla, poet
obyvatelstva podle obcovacího jazyka, poet a druhy

škol i jejich jazyk vyuovací, nejbližší budova eských
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veejných škol obecných v sousední obci, zaátek školních

let, ze kterých ptiletý prmr se vypoítává, obsah žá-

dosti o zízení veejné školy, zpsob rozesílání obsílek,

vj^sledek výslechu a Slety prmr. Mimo to ovšem musí

býti komisi k ruce dány školní matriky místní šk. rady.

Na komisi jsou zváni zástupcové rodi, kteí pistu-

pují, jako noví interesenti, na rozdíl od ízení

stran obecné školy v místech jednoiazyných, kde jest

interesentem pouze obec, okresní školní rada a zemský

výbor,^ Všechny okolnosti registrují se protokolárn.

Úastníkm komisa oznámí výsledek výslechu a stav

vci a žádá, aby se o ní vyslovili.

Zástupcové rodi v žádosti jmenovaní bývají tázáni,

kolikatídní školy si žádají.

O tom v rzných dobách rzný byl soud úad škol-

ních; kdysi bylo hájeno mínní, že se má na žádost po-

voliti škola v principu, poet tíd pak že závisí na tom,

kolik dítek bude zapsáno do školy, až se oteve, pi emž
na tídu ítáno 80 dtí. Nyní se podle analogie zákona

o rozšiování školy poítá tíletý prmr dítek školou po-

vinných z posledních let, pokud rodiové jich na žádosti

vytrvali, ten dlí se 80 a výsledek udává, kolik tíd se

má otevíti. Na ipoboné tídy se toto omezení nevzta-

huje.^

Zástupcm obcí vyhrazeno jest podávati rzné ná-

mitky a pipomínky.

Rovnž podobné pipomínky iní místní školní rada.

1 Správní soud rozhodnutím ze dne 9. prosince 1911 o mšf.

školách v Mor. Krumlov uznal sice zemský výbor za interessenta, ale

nepiznal mu legitimace ke stížnosti proti nepovolení školy. Zemský

výbor také nebývá na komisi zván a zstaveno mu rozhodnutí na do-

taz zemské školní rady.

2 Nyní jest vc upravena § 3. ádu školního.
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Komise také má zmiti vzdálenost obce, ve které se

škola zíditi má, od nejbližší eské školní budovy, a místní

školní rada této sousední školní obce bývá vyslýchána

o tom, zdali by dítek žadatel do své školy nepijala.

Komise takovéto trvají sice nkdy jen den, ale zpra-

vidla — zejména jde-li o vícetídní školu — vyžaduje ko-

misionelní šetení nkolika dní. Ba poslední as trvá n-
kolik let, než se celé komisionální šetení skoní.

O celé vci sepíše se protokol a výkaz, který se pošle

zemskému úadu školnímu, a ten potom na základ tohoto

protokolu uiní své rozhodnutí, a to v plenárním sezení

zemské školní rady.

Díve však, nežli se spis pošle zemské školní rad,

má se o nm okresní školní rada vysloviti. Sporno jest,

co má nastati, jestliže okresní školní rada se o žádosti

rodi nevysloví ve lht, zemskou školní radou stano-

vené, anebo vbec se nevysloví. Tu ro^zhodl správní

soud,^ že okresní školní rada není oprávnna odpíráním

usnesení zdržovati rozhodnutí zemské školní rady.

Stejný postup jest pi zizování národnostních škol na

Morav, a práv tam bylo by oekávati po vydání »zá-

kona Perkova«, že budou školy národnostní zizovány

z moci úední dle § 6.

Ve Slezsku klade se zvláštní draz na to, aby státní

píslušnost byla náležit osvdena listinami, nebo jsou

tam píslušníci národa eského, kteí jsO'U státními ob-

any i pruskými, nebo i uherskými. Dále ve Slezsku se

ješt veejnou vyhláškou oznamuje výslech žadatel

o školu a každému jest volno k výslechu tom.uto se do-

staviti bez žádosti, jen když podá prkaz o své totož-

nosti.

1 Rozhodnutí o eské veejné škole v Litomicích ze dne 24.

ervna 1911 . 7256.
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Praxe tato byla by úpln v souhlase se zákonem

školním.

Jen pokud se týe ptiletého prmru ustanovení zá-

kona ze dne 28. února 1870 bylo nahrazeno ustanovením

zákona ze dne 6. listopadu 1901 . 41 zem. zák., podle

nhož jest zíditi veejnou školu všude tam, kde se na-

chází v njakém míst, anebo ve více místech, v obvodu

jedné hodiny položených samotách anebo bydlištích, do-

hromady podle ptiletého prmru nejmén 40 školou po-

vinných dítek, kterým jest choditi do školy více než

38 km vzdálené. Rovnž i tam, kde vbec, jak se

pedpokládati dá, na jeve vychází trvalá
poteba školy, jakmile je tam 40 školou po-

vinnýchdítek.
Pokud se však zízení národnostního týe, vadí ve

Slezsku zizování národnostních škol naízení c. k. zem-

ské školní rady ze dne 16. ledna 1873 . 3502 z r. 1872,

schválené vynesením c. k. ministerstva kultu a vyuo-
vání ze dne 6. íjna 1872 . 13.128, kde se pedpisuje, aby

hodiny, vnované vyuování nmin, vadily se do pede-

psaných týdenních hodin vyuovacích a klade se draz
na tO', aby se uilo nmin ve všech pedmtech, a to

v 1. a 2. školním roce mají se dítky 6—71eté uiti mluviti

a cviiti nmecky. První rok má se dít nauiti 200 slov,

v druhém školním roce ješt 300 slov, v tetím školním

roce tou se již lánky nmecké a mateskou eí se spro-

stedkuje, by dítky rozumly tomu, co nmecky etly.

V 5., 6., 7. a 8. školním roce nabývá vyuování nm-
in více rázu utrakvistického a jest pak pevahou e?
vyuovací. Naízení toto, akoliv odporuje naprosto i. 19.

základních zákon státních, doposud odstranno není. N-
kterým eským obcím školním, jež si vyuování takové
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zakazovaly, bylo sice vyhovno, nmina jest na jejich

školách ipouze pedmtem, ale obligátním, avšak v obcích,

jež jsou ve správ nmecké, anebo ve správ polské jest

ustanovení toto vždy velikým nebezpeím pro eskou
školu, pes opané tvrzení tch, kdož se domnívají, že

naízení tato vyhovují zvláštním potebám slovanského

lidu slezského, který prý by šmahem dával dítky zapi-

sovati do škol nmeckých, kdyby neml záruky, že na

slovanských školách nauí se dkladn nmecky/
V Dolních Rakousích jsou ustanovení o zizo-

vání škol stejná jako v Cechách; vadí ovšem pi zizo-

vání školy 'národnostní spor o platnost i. 19. zákl. zákoníi

státních.^

1 Právem zdrazuje prof. Dr. Jan Kapras, že Zeynkovým naí-

zením „všechny slezské školy nabyly rázu utrakvistického. Naízení to

dosud nerušené trvá, a skutený stav školství slezského z posledních

let mu více neodpovídá. Vtšina škol v eském kraji skutené pem-
nna v eské, jen zstala nmina pedmtem povinným. Nkde stálo

to ovšem velikých boj s nmeckou zemskou školní radou, jako v Klim-

kovicích." (Pehled vývoje eské jazjkové otázky. Napsal docent Dr.

J. Kapras. Praha IQ 10.)

2 Otázkou touto obíral se íšský soud dne IQ. íjna roku 1Q04

a potvrdil výnos ministerstva kultu a vyuování ze dne 23. záí IQOQ,

kterým bylo schváleno rozhodnutí zemské školní rady dolnorakouské,

že se žádost o zízení eské veejné školy obecné s jazykem v uova-

cím ve Vídni zamítá, jelikož nebylo porušeno politické právo stžova-

tel, chrániti a pstovati svou národnost a e, jak jest zarueno i.

19. základních zákon státních ze dne 21. prosince 1867.

íšský soud praví, že rozhodnutí jeho spoívá na tchto livahách:

„Zamítnutí žádosti o zízení národních škol s eským vyuova-

cím jazykem ve Vídni stalo se s odvodnním, že ve Vídni ani eský

národní kmen nebydlí, ani tam eská e není eí v zemi obvyklou,

že tudíž zde není pedpoklad, za kterých i. 19. z. z. st. ze dne

21. prosince 1867 lenm národního kmene vyhrazuje politické právo

k takovému zaízení veejných vyuovacích ústav, aby každý národní
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Jiný zpsob zizování škol pro národnostní

menšiny neliší se od ízení o školách stejné kategorie

v místech jinojazyných. I pi škole národnostní zajisté

mže býti expositura (excurrendo-stanice) z toho d-

kmen ber nucení nauiti se druhému zemskému jazyku obdržel dosta-

tené prostedky vzdlati se ve svém jazyku.

K tomuto názoru pidává se také íšský soud.

Mezi pedpoklady nahoe zmínné patí podle odst. 3. práv cito-

vaného I. 19. z. z. st. existence nkolika národních kmen v jedné a

téže zemi.

Jest tudíž otázka, ponvadž stížnost se vztahuje na Víde, zda

v Rakousích pod Emží bydlí více národních kmen. Tu jest vbec a

stran eského národního kmene obzvlášt zodpovídati záporn. Jest sice

v pos'edním popise lidu prokázáno, že jak v mnohých obcích venkov-

ských píslušníci eské národnosti tu v menším, tu ve vtším potu

bydlí, tak také že ve Vídni má nepatrný poet píslušník této národ-

nosti své sídlo. Avšak tím ješt není dána jedin rozhodující okolnost,

že eský národní kmen v Rakousích pod Emží trvá jako národní indi-

vidualita. Národní pospolitá innost píslušník eské národnosti v Ra-

kousích pod Emží bydlících nezapustila ve veejném život zem ony

historické koeny, které by jim, jakožto uzavené jednot, mohly pro-

pjiti karakter národní individuality v zemi, jenž jest podstatnou znám-

kou národního kmene zemského.

K tomu by jí náležel historický vývoj, jenž by se uplatnil zvlášt-

ním zpsobem trvalého osídlení a pilenním (Verwachsensein) k ži-

votu všeho obyvatelstva. Ale tyto požadavky scházejí pi obyvatelích

eské národnosti v Rakousích pod Emží, vyjímajíc ony zlomky, které

se jeví býti pouhými výbžky uzaveného eského národního kn-ene

zemí sousedních, jak je tomu v Horní a Dolní Poštorné a Hlohovci

(Wischowald). Zvlášt na Víde se tyto podmínky tím mén hodí, ana

existence obyvatel eské národností ve Vídni jest jen úinkem oné pi-

tažlivosti, kterou psobí hlavn residenní msto íšské nejenom na

píslušníky eského národního kmene, ale i na ostatní rakouské národní

kmeny.

Pi tom jest obzvlášt dbáti toho, že z íslice pírstku eského

obyvatelstva nade vši pochybnost vychází na jevo, že pisthování není
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vodu, Že jest docházKa do školy pvodní bu periodicky

nebo trvale stížená, a tato expositura mže asem býti pro-

mnna ve školu samostatnou. Národní školy obecné, jež

pedepsanou dobu byly nuceny otvírati pi svých tídách

tídy poboné, jsouce dítkami peplnny, mají býti roz-

omezeno jenom na krajany z Rakouska pod Emží, nýbrž naopak po-

chází ze zemí sousedních.

Tento proud rzných jazykových element jest ve velkých mstech
zvláštním úkazem, vtšinou prmyslovými dvody odvodnným.

Takovéto osazování nemže ješt odvodniti, hledí-lí se na poet,

ani hledí-li se na národní souinnost, historický pedpoklad národního

kmene zemského.

Proti tmto zjištným pomrm jest bezvýznamno, poukazují-li

stžovatelé na rzné smry, kterými se národní zvláštnost eských oby-

vatel ve Vídni uplatuje, jako spolky, spoitelny, záložny a tomu po-

dobné.

Nebo touto inností vykonává se u Vídean eské národnosti

pouze ono právo šetiti a pstovati národnost, které na základ 1. odst.

I, 19. z. z. st. ze dne 21. prosince 1867, . 142 . z. lenm všech

národních kmen státu písluší bez ohledu, zda tvoí národní kmen
v zemi, o niž jde.

Co pak se dále týe otázky, zda eský jazyk ve Vídni je v zemi

obvyklý, jest ji zodpovdti záporn, hledí-li se na píslušné vývody

spis odvodních a uváží-li se, že z toho, co stžovatelé uvádí, plyne,

že píslušníci eské národnosti ve Vídni v rzných okresích žijí roz-

ptýlen v potu brzy menším, brzy vtším a tudíž užívají-li své ei
ve svých stycích vzájemných, nemže se tomu uživání pisuzovati ka-

rakteru ei ve Vídni, „v zemi obvyklé". Z tchto vývod vyplývá, že

stžovatelm nepísluší nároku, jehož se domáhají.

Avšak jen o tom íšský soud musí uvažovati, kdežto rozboru

otázky, jak ukojiti kulturní potebu státních oban, tím, že by správa

státní umožnila zizovati vyuovací ústavy v jiné nežli v zemi obvyklé

ei, nemohl se íšský soud vnovati, ježto to jeho posuzování nepí-

sluší."

Naproti tomu ovšem jest uvésti rozsudky téhož íšského soud"

ž roku 1877 o zízení eských veejných škol práv v Hor. a Dol.
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dleny ve dv samostatné školy, ímž povstává nová

škola dlením.
Zvláštním druhem škol jsou tak zvané školy »z po-

hodlí* nebo »úelné«. To jsou školy, jež jsou sice zízeny

pro uritou národnost, která ve školní obci školy nemá,

avšak za souhlasu obce a bez zetele na lánek

19. základních zákon státních. Pi takovýchto školách

poítají se do ptiletého prmru všechny dítky urité ná-

rodnosti, pro nž škola má býti zízena, v ptiletém pr-
mru, a rodie sami o školu žádají ili nic.

Zbývá ješt zmíniti se o dležité otázce dozoru na
školy národnostní.

Ponvadž škola národnostní zizuje se již v e š k o 1 n í

obci, jest pirozeno, že pi zizování jejím jest dle-

žitým initelem jak zastupitelstvo obecní, tak také místní

školní rada. Dokud menšinové školy není, úastní se í-

zení místní školní rada školy veejné. Jakmile minoritní

škola jest právoplatn povolena, musí ovšem býti v král.

eském zízena místní školní rada eská, a to z píslušní-

k eské národnosti, z pedstavenstva starosty obce, kteí

ovšem národnosti eské býti nemusí. Volbu vykonává,

pokud lenové nejsou svým úadem leny místní školní

rady, obec. Okresní školní rady, na školy tyto dozírající.

Poštorné a Hlohovci, kterými byla uznána eština za e v Dol. Ra-

kousích v zemi obvyklou. Spor jest tedy jen o to, zda jest v zemích

obvyklá práv jen v tch výbžcích, které souvisí s Moravou, i také

v ostatním území dolnorakouském.

„Právní stav eského školství v Dol. Rakousích" rozebral nejno-

vji Jan Jana v „Menšinové Revui" IQll; dochází ovšem k úsudku,

že echové v Dol. Rakousích jsou usedlým národem. O tomtéž ped-

mtu pojednává lánek „íšský soud a eské školy v Duchcov", oti-

štný z Nár. Politiky ve Vstníku Ú. M. Š. r. 1911, kde citována i li-

teratura.
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jsou tytéž, jež dozírají na veejné školy druhého jazyka,

tedy i když jsou v okrese školním dv okresní školní

rady, eská a nmecká, podléhá národnostní škola do-

zoru nmecké okresní školní rady, je-li v jejím okresu,

jelikož obor psobnosti okresních školních rad v krá-

lovství eském jest rozdlen teritoriáln. Jedin se de-

leguje k pedagogickému dozoru na národnostní školu

eský okresní školní inspektor nkteré sousední okresní

školní rady.

O zízení školy rozhoduje plenární schze zemské

školní rady, avšak po jejím zízení pipadá další dozor

nad eskou národnostní školou eské sekci zemské školní

rady.

Na Morav, kde jest od roku 1905 národnostní rozd-

lení školních úadv, úastní se sice jednání místní školní

rada nmecká, avšak ízení vede již okresní školní rada

eská a rozhoduje eská sekce zemské škoiní rady.

Ve Slezsku není provedeno rozdlení národnostní

místních a okresních školních rad; zemská školní rada

jest též áednotná. V Dol. Rakousích rovnž tak.

II. Školské zákony moravské, zejména »zákon Perkv«.

Zákonný pedpoklad, že se úadové školní a konku-

renní initelé z povinnosti úední budou starati o roz-

kvt škol, ovšem naprosto se nesplnil pi školách národ-

nostních. — Naopak zákony samy dávají takovou vol-

nost úadm neplniti zákon, že již tato okolnost, ani

kdyby nebylo nesetných stížností do nedostatk menši-

nového školství, by vedla ke snahám po náprav.

Snahy takové ásten byly uskutenny
pouze naMorav roku 1905 novellisací zákon škol-
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ských, bohužel nedokonenou. Na moravském snmu
roku 1905 byly pijaty doplky zákona školního, kteréž

však nekryjí se naprosto s pvodním znním a zejména

ne s návrhem, který podal poslanec Dr. V. Perek, pijav

za svj eský návrh Kvíalv (lex Kvíala), aby v obcích,

kde jsou eské i nmecké školy veejné nebo soukromé,

byly pijímány do škol jen dítky znalé vyuovacího ja-

zyka školy.

Ustanovení mlo platiti také pro školy mšanské, opa-

trovny, školy pokraovací a školy uovské. Pi tom po-

necháno v platnosti ustanovení, kdo by dít nedal zapsati,

nebo udal o nm nco nepravého, že bude potrestán.

Z pravidla se mly vyjmouti dítky, jichž rodiové nebo

poruníci závažnými dvody potebu vyjmutí dokáží.

Avšak návrh takto neprošel, nýbrž v komisi snmovní pi-

jat návrh, aby do lánku 20. posavadního zákona byl vsu-

nut ostavec: »Do škol obecných smjí zpravidla pijímány

býti toliko dítky, jež jsou vyuovací ei mocny.« Návrh

komise pijat snmem.
Další dležitá zmna týkala se lánku 44. moravského

zákona o zizování škol. Obcím totiž zarueno, že zem-

ský výbor, jsou-li náklady školními petíženy, pevezme
zemi píslušné vtší náklady tehdy, kdyby bez citelné

újmy spoádaného hospodáství obecního nebylo lze opa-

titi vtšího nákladu na školství ani z obecního jmní ani

obecní pirážkou. O výši podpory rozhoduje zemská škol-

ní rada. Dále pak praví se výslovn v zákon:

»Aby se národnostním menšinám obou
národních kmen zabezpeilo školní vy-

uování jejich dítek v mateském jazyku,

bude vyplácen ze zemských prostedk
pravidelný píspvek k úhrad nákladu
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na š k o 1 n í p o t e b y tm soukromým školám,
které zízeny budou ve školních obcích,
vnichžsenenalézážádnáveejnáškolaté
vyuovací ei, kterou se vyuu 'je na do-
tyné škole soukromé.

Tento píspvek obnáší pro každý školní rok 1000 K
pro každých 30 soukromou školu navštvujících dítek.

Pi menším potu dítek neplatí se píspvku.
Píspvek tento vyplácí zemský výbor vydržovatelm

tch soukromých škol národních, pro nž platí uebné
plány, pedepsané pro národní školy veejné, na nichž dle

zprávy okresního školdozorce docíleno bylo ve vyuování
pimených výsledk a v nichž pijímají avyuujíse
jen takové dítky, jež mocny jsou ei vy-
uovací.

Žádosti o výplatu zemského píspvku, opatené po-

tebnými pílohami, butež podány nejdéle do 31. pro-

since každého roku u zemského výboru, jinak zaniká

každý nárok na píspvek za celou uplynulou dobu.«

Zpráva školské komise ipraví, že toto ustanovení obsa-

huje »náhradu za tak eené minoritní ško-
ly* a p r a v í výslovn:

»Má se totiž takovým š^kolám soukromým, do kterých

aspo 30 dítek, které jsou vyuovací ei mocny, chodí

a jež podle pedpis o veejných národních školách jsou

zízeny a dosahuji pimených výsledk vyuovacích,

dávati od zemského snmu subvence 1000 K na školní rok,

rozumí se samo sebou, že s výhradou prá-
va, k d y b y j e d n o u potu 40 š k o 1 n í c h dítek
sedosáhlo, pakjest zákonný nároknazízení
školy veejné. Až do té doby jest to zatím-
ní opatení. — Jest to také ustanovení, které snad
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jest zpsobilé mnohým stížnostem, ikteré dnes picházejí,

hrot ulomiti.

«

Stran moravských enkláv ve Slezsku pravil

zpravodaj Dr. Fux:

»Zvláštní jest nynjší pomr a již nkolik rok jsem

na to poukazoval, že musí nastati zmna. Celé enklávy

ve Slezsku patí státoprávn k Morav. Podíváte-li se

na mapu, jsou však inkorpoTovány do Slezska. Pi po-

pisu lidu pipoítávají se Slezsku a spravují se od slez-

ských úad, arci podle moravských zákon. To jest do

budoucna neudržitelno. — Žádáme nyní okresní hejtman-

ství, které by bylo podízeno moravskému místodržitel-

ství, aby také státoprávní charakter tchto enkláv byl vy-

jáden, aby také skuten vdomí ipíslušnosti k Morav
tím bylo živým udržováno.*

Návrh, který .podal Dr. baron Otakar Pražák stran

mšanských škol, nebyl dojednán.

O dozoru a nákladu na školy bylo ponecháno usta-

novení, že obce, ve kterých jest nkolik škol, mohou za-

stupitelstvem obecním se schválením okresní školní rady

býti rozdleny na nkolik okrsk školních, a v každém

z takovýchto o'krsk že se ustaví zvláštní místní školní

rada. Naproti tomu však se také pipouští, aby nkolik

obecních zastupitelstev s pivolením okresní školní rady

spojilo se v jedinou obec školní pod íz&ním spolené okres-

ní školní rady. V obcích, kde jsou eské i nmecké školy a

není možno ohraniiti jejich místní obvody školní, volí se,

jak pro eské, tak i pro nmecké školy zvláštní místní

školní rada. Jsou-li 'jednotlivým místním školním radám

podízeny, tvoí se svými obvody školními samostatné

místní obvody školní. Avšak závazky obcí co do

náklad školních, o nž v zákon jest postaráno, vzta-
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liují se na školy obou školních obvod. Zá-

stupcové obce pro ob místní školní rady mají býti

voleni z píslušník oné národnosti, 'pro

kterou ustanovena jest škola, již místní školní

rada zastupuje.

Provedení zákona o /pijímání dítek do školy narazilo

na odbor. Zejména slovo »zpravidla« vykládáno rzn.
Byly konány rzné porady odborník a dvrník, avšak

dohody nedosaženo. Ministerstvo vyuování pak vydalo

provádcí naízení ze dne 14. kvtna 1907 . 52 (naízení

Marchetovo), ve kterém zásady zákona zvrátilo, zejména

taxativn vypoítává výjimky z pravidla, že dít má býti

pijímáno pouze do školy druhého jazyka vyuovacího.

Proti pijetí dítte do cizojazyné školy vyhrazeno právo

stížnosti píslušné místní školní rad. Dti však zstanou

až do koneného rozhodnutí v té škole, do které byly pi-

jaty, i když vyuovacího jazyka nejsou znalé.

Z eské strany hájí se stanovisko, že slovo »zpravidla«

vzta'hu'je se na pípady jiné národnosti než eské nebo n-
mecké, dále -na ty pípady, kde nelze se postarati ani sou-

kromou školou ani veejnou školou o vyuování dítek je-

jich mateským jazykem. Úady chovají se passivn.

etnými stížnostmi do jednání školních úad dospla

vc k rozhodnutí správního soudu, o jehož výkladu, po

etných rozhodnutích v této píin vydaným, uveejuje

se tato úvaha:^

»Strunému a tím i spornému obsahu zákona, nazva-

ného lex Perek, dostalo se v posledních rozhodnutích

správního soudního dvoru zevrubného výkladu, který

mže vzbuditi živý zájem, zejména ve všech eských ob-

1 Pochází od vhlasného eského právníka, jenž nechce býti

jmenován.
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cích, a dojíti zvláštního povšimnutí se strany místních

školních rad, jimž v první ad ipísluší bdíti nad náležitým

provádním zákona zmínného.

Budiž dovoleno v následujícím naznaiti hlediska.

Z nichž správní soudní dvr zákon tento vykládá. Jak

známo, zní zákon tento pojatý jako druhý odstavec do

§ 20. zák. ze 27. list. 1906 z. z. . 4. pro 1906 odd. I. takto:

»D o školy obecné smjí z pravidla jen dti
býti 'pijaty, které jsou mocny jazyka vy-
uovací ho.«

Znní toto vyvolalo ^pedevším spor o to, co znamenají

slova »m o c n y jazyka vyuovacího* a co má
býti eeno slovem »z p r a v i d 1 a«. V obou tchto sm-
rech pokusila se vláda v naízení provádcím ze dne

14. kvtna 1907 vydaném k tomuto zákonu spor tento

autoritativn rozešiti, prohlásivši:

1. »mocny jazyka vyuovacího* ve smyslu zákona

Perková znamená ovládati jazyk vyuovací
na tolik, aby dít mohlo vyuování sledo-

V a t i«. Praxe úad spokojila se ješt s menší mrou
znalosti jazykové a uznala za »mocné jazyka vyuova-

cího* také dti, které rozumly nkolika slovm nebo

mohly dáti jednoduchou odpov na nejprostší, — asto

naped nauené — otázky.

Jedno i druhé prohlásil správní soudní dvr za ne-

správné a nezákonné, vysloviv zásadn, že ve smyslu

uvedeného zákona jest dít mocno jazyka vyuovacího

jen tenkráte, kdyžjazykonen takovládá, žeho
vestykukdorozumnísepoužíti ajímsvé
myšlenky a ipedstavy vyjáditi dovede,
zkrátka, žetímtoja z ykemskutenmluví.

eská Politi^, v. 27
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Následkem toho bylo také naízení ministerské, pckud

zmínný pojem zákonného vjTazu jinak (oibmezenji)

vykládalo, uznáno správním soudním dvorem za n e-

zákonné a tudíž neplatné.
2. Go do otázky obsahu i dosahu slova: »zpra-

V i d 1 a« postavilo se ministerstvo vyuování ve vzpo-

menutém provádcím naízení na stanovisko, že výraz

tento ukazuje na možnost výjimek ze zásady v zá-

kon stanovené a ponvadž prý zákon sám výjimky ony

neuvedl, že ministerstvo samo je míjže dle své volné

úvahy stanoviti. Skuten také vytklo v § 3. uvedeného

provádcího naízení celou adu domnlých výjimek ze

zákona i stanovilo, že zásada zákona nepijde k plat-

nosti:

a) když prý rodie nebo jejich zástupci z »vážných«

dvod dít do urité školy posílati nechtjí;

ib) když prý dít již v pedchozím školním roce jinou

stejnojazynou školu navštvovalo;

c) když dti jsou dány na t. zv, výmnu.
Pípustnost tchto výjimek obmezilo ministerstvo

sice v tom smru, že nesmí tchto cizojazyných dtí

býti v urité škole pes 109c, za to však dovolilo, aby

»vážné píiny«, pro které rodie si pejí, aby dti

jejich, jazyka vyuovacího neznalé, byly do urité školy

pijaty, smly býti vykázány dosvdením c. k. okr.

hejtmanství.

Jest známo, že výjimky tyto byly praktikovány velmi

benevolentn, zejména, že okr. hejtmanství dosvdení

potebná vydávala až píliš ochotn.

Správní soudní dvr nepipojil se ani v tomto ohledu

k stanovisku ministerstva. Vycházeli z názoru, že mini-

sterstvo nemá práva zákon naízením doplovati,
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nýbrž že smí toliko zákon vykládati. Proto prohlásil

za neplatné všechny ministerstvem pipuštné výjimky,

které nevyplývají z platných zákon, nýbrž oibjevují se

jako jejich dop 1 n k, který by mohl býti jen cestou zá-

konodárnou (snmem a sankcí císae) ustanoven.

Z dvodu toho uznal za nepípustné výjimky shora

•pod ht. a) a c) uvedené, ježto ob pedpokládají, že

zákonem Perkovým zachováno bylo v platnosti svo-

bodné právo rodi, školu pro své dti voliti, což pravdou

není, ponvadž naopak novým zákonem t. zv. právo ro-

di podstatného obmezení došlo.

Ovšem pipomenul, že, pokud jde o dti »na vým-
n u« dané, musí býti podrženo na pamti, že když pro

dít vzhledem ku zvláštním pomrm škola nového po-

bytu stala se školou nutnou, t. j. školou, do které dít

proto, že v obvodu jejím zákonní zástupci jeho své mají

sídlo, po zákonu patí, nemže pijetí do této školy býti

odpíráno.

Pípad této výjimky pi dtech opravdu jen »n a

v ý m n u« daných a ne s rodii, pstouny se pest-
hovavších nebude zhusta praktickým.

Pokud jde o výjimku ad b) neuznal správní soudní

dvr, že by vbec návštva školy uritého jazyka

v jednom roce byla právním dvodem, že by dít

i píští rok do j i n é školy téhož vyuovacího
jazyka musilo nebo mohlo býti pijato. Naopak prohlásil,

že každé pijetí dítte do urité školy musí samostatní

býti posuzováno a dít jen tenkráte pijato, když pod-

mínkám zákona vyhovuje.

Od tohoto pípadu jest však rzný pípad, kdy není

dít do školy »p i j í m á n o«, nýbrž když se jedná jen

o »s e t r v á n í« dítte již v pedešlém roce do urité

27*
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Školy pijatého v téže škole, a již jako repetent v téže

tíd a postupujícího do tídy vyšší.

V ipípadé takovém dlužno rozeznávati, mla-li místní

školní rada druhé národnosti možnosti a píležitosti

dít ono pi prvotním jeho pijetí do dotené školy re-

klamovati i nic. Mla-li tuto možnost a píležitost a ne-

užila-li tohoto práva, nemiiže již v následujících školních

letech, kde nejde již o to. má-li dít býti do školy té

»p i j a t o«, nýbrž jen o to, má-li postoupiti do vyšší

tídy ili nic, dít ono pro svo-ji školu reklamovati.

Pakli však místní školní rada druhé národnosti díve

možnosti této reklamace nemla (ponvadž na p. teprve

nyní se škola druhé národnosti zídila a místní školní

rada této národnosti ustavila, nebo teprve nyní se

mohla místní školní rada o nesprávném pijetí dítte do

školy dozvdti), nemže faktum, že dít již pedešlý rok

v urité škole 'bylo. státi v cest, aby bylo píslušnou

místní školní radou pro vlastní školu reklamováno.

Tedy na p. navštvovalo-li dít r. 1909/10 nmeckou

školu v Lipníku a bylo-li pijato r. 1910/11 opt do n-
mecké školy, ale v Uh. Hradišti, kam se rodie dítte

zatím pesthovali, mže eská místní škola v Uh. Hra-

dišti, má-li za to, že podmínky zákonné pro pijetí dítte

tohoto do nmecké školy nejsou, dít ono pro eské

školy v Uh. Hradišti reklamovati. Zstane-li však dít

ono s rodii v Lipníku, nemže eská místní školní rada

lipnická, která r. 1909/10 práva reklamace nepoužila,

akoli ho použíti mohla, teprve za rok i za dv léta pi-

jíti a žádati, aby ono dít pikázáno bylo do školy eské.

Jinak by bylo, kdyby dít navštvovalo v X. nmeckou
školu proto-, že tam eské nebylo. Zídí-li se r. 1910/11

v X. škola eská, mže eská místní školní rada nyní
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teprve pro X. konstituovaná, žádati, alby všechny eské
dti, jichž ponechání v nmecké škole neodpovídá zásad
zákona Perková (t. j. dosud nmecky neumjí), byly pi-

kázány do nov zízené školy eské.

Jak z tchto výklad patrno, nepijal v podstat

s-právní soudní dvr ani jedinou z onch výjimek, které

ministerstvo vyuování v § 3. svého provádcího naí-

zení pipouštlo'.

Než 'pes to nemo-hl ignorovati slovo »zp r a v i d 1 a«,

které ukazuje na závadnou možnost výjimek zpravidla,

že každé dít musí znáti jazyk vyuovací
školy, do které chce býti pijato. Ovšem pi výkladu

tohoto slvka neídil se úvahami vhodnosti nebo pro-

spšnosti, nýbrž uznal za správné jen ony výjimky, které

bezprostedn ze zákona samého vyplývají.

Jako takové v zákon samém založené výjimky pi-

pustil dv, a to:

a) pípad, že v míst uritém jsou jen školy jednoho

vyuovacího jazyka, totiž bu jen eské nebo jen n-
mecké, a

b) pípad, že jazyková znalost dítte se zjištnou
národností jehfb t. j. národností jeho rodi neso'U-

hlasí.

ad a). V prvém pípad musí do školy v míst ta-

kovém pijato býti každé dít, pro nhož jest škola tato

nutnou bez ohledu na to, zdali jazyka vyuovacího

jest mocno i nic a bez ohledu, jaké jest národnosti. Ježto

jest škola v uritém míst nutnou pro všechny
dti, jejichž rodie (nebo osofey rodie zastupující) v míst

tomto bydlí, nevztahuje se výjimka tato na dti, které

z cizí obce do školy této jsou posílány (na p. na dti

z obce do školy vedlejší obce židovské, nebo na dti na
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výmnu dané a ip.). V píin tchto dtí nutno posuzo-

vati otázku, smji-li býti pijaty do školy eské i n-
mecké, dle pomr, jaké vládnou v obci, kam ádn
do školy náleží, t. j. v obci, kde jest jejich domov. Ne-

mohly-li by v t é t o obci býti pijaty do školy nmecké,

(ponvadž jazyk nmecký neovládají nebo nejsou Nmci),

nesmjí býti pijaty ani v obci jiné (do školy s jazykem

vyuovacím nmeckým).
Právo reklamovati tyto dti v obci cizí do nepí-

slušné školy pijaté náleží toliko místní školní rad jejich

domova, tedy byly-li na p. eské dti z Lipníka pi-

jaty do nmecké školy v Brn, nemže je reklamovati

eská školní rada brnnská, nýbrž toliko eská místní

školní rada lipnická.

ad b). K druhé výjimce ze zákona Perková dospl

správní soud dvr z úvahy, že zákon tento jako vbec
zákony moravského vyrovnání spoívají na myšlence

zavésti poádek mezi obma národnostmi na Mo-

rav a stanoviti objem jejich vzájemných práv. Myšlenka

tato, která zejména i v oboru školství v rozdlení veške-

rých školských úad podle národnosti došla svého ostré-

ho výrazu, slouží zajisté za první náklad zákona Per-

ková, jímž v základ mlo býti vysloveno, že eské
dít ipatí do eské a nmecké dít do nmecké školy.

K vli snadnjšímu provádní této myšlenky stano-

vena dle úvah spr. soudu sice jako zákonné krite-

rionnárodnosti dítte znalost jazyková,
kteréžto kriterion jest vždycky rozhodným a nepipouští

protidkazu, kdykoli jde o vzájemný právní styk a pomr
obou místních školních rad.

Nemže tudíž na p. místní školní rada nmecká re-

klamovati pro svoji školu dít, které v základ znalosti
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jazyka eského do eské školy bylo pijato, tebas

i mohla dokázati, že dít to jest národnosti nmecké, a

nao'pak nemže eská školní rada stžovati si do pijetí

eského dítte do školy nmecké, jestli jest zjištno, že

dít to nmecky umí.

Však zákonné kriterion národnosti založené v zna-

losti jazykové nemže platiti jako nezvratné proti dítti

samému, resp. proti jeho zákonným zástupcm.

Tvrdí-li tito, že dít, tebas i jazyk té které národnosti

neovládalo, pes to k národnosti té písluší, ponvadž
otec jeho národnosti dotené jest, mohou žádati, aby

dít to bez ohledu na znalost jazykovou — tedy v ý-

j i m k o u z doslovu zákona Perková — do

oné školy bylo pijato, která jeho národnosti odpo-

vídá.

Správní soud však, pipustiv tuto výjimku zcela prá-

vem, zavedl kautely, aby se výjimky této nezneužilo k ob-

cházení nebo zmaení zákona Perková, nj^brž aby vý-

jimka tato opravdu zstala obmezena na ony výjimené

pípady, kdy dti nmeckých rodi se nmecky a dti

eských rodi esky nauiti nemohly (na p. rodie-

dlníci, zamstnaní celý den mimo dm, nechají dti

v okolí, kde slyší a mluví se jen nmina nebo eština;

tak bude, i když eské dti v nm. zahrádkách vychované

jen nmecky by dovedly mluviti).

Nedostaí totiž — dle výslovného poukazu správního

soudu — k dkazu národnosti rodi jejich pouhé pro-

hlášení, nýbrž musí, vzejde-li spor o jejich národnost

— a spor takový nastává vždycky, jakmile píslušná

školní rada dít pro svoji školu reklamuje — národ-
nost jejich dle o b j e k t i v n ý c h píznak býti zjištna.
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Správní soudní dvr neoznail, jaké píznaky to jsou,

zabezpeuje patrn úadm, aby v každém konkrétním

pípad mly ve svém šetení volnost co nejširší.

Ježto však »p r o h 1 á š e n í« zákonných zástupc

rozhodné prvodní moci nemá, nebude smti úad ani

na ony úední zápisy, které na pouhém prohlá-
šení rodi se zakládají, na zápis do volebního ka-

tastru, udání pi soupisu dtí atd, rozhodné klásti váhy.

Jako objektivn momenty, jež pi zjišo-
vání národnosti mohou míti význam, jsou: jazy-

ková znalost otce (neumí-li otec nmecky, tžko

bude lze o nm íci, že jest Nmec), píslušnost k n á-

rodním organisacím, a iny, kterými se národ-

nostní smýšlení osvduje, na p. dobrovolné píspvky
na úely národní a pod.

Co do zpsobu formálního ipostupu pi prová-

dní zákona Perková bude snad nejlépe naznaiti cestu,

správním soudním dvorem urenou, na praktickém pí-

pad.

Otec dítte A. pivádí své dít do školy nmecké.

Správa této školy musí zjistiti, zda a z jakého titulu dít

to do její školy patí. Otec dítte bu prohlásí:

a) dít A. umí nmecky, nebo

b) dít A. sice neumí nmecky, však jsem sám Nm-
cem a peji si, aby i mé dít zstalo Nmcem.

V pípad prvém ad a) má správa školy nmecké
právo (dojista i povinnost) pesvditi se, zdali opravdu

dít A. nmecky umí i nic, a sezná-li, že dít nmecky
neumí, jest povinna je odmítnouti.

Pesvdení toto mže erpati ze zkoušky, kterou

s hlásícím se díttem 'pedsevezme. Ponvadž zkouška

tato slouží jen k tomu. by správa školy nmecké pro
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své Úely a pro své rozhodnutí píslušný podklad

mla, není zkouška tato vázána na nijaké pedpisy. Pro

zkoušku tuto mže ministerstvo dáti libovolné pokyny

a ustanovení.

Jestli správa nmecké školy dít ono pijme, musí

místní školní rada eská oné obce, kam dít dle

svého domova školou jest povinno, uvážiti, stalo-li se

ono ipijetí po právu i nic, t. j. je-li pravda, že

ad a) dít nmecky umí,

ad b) j-est otec nmecké národnosti.

Shledá-li, že tchto pedpoklad tu není, musí hned

pi prvém zápisu tohoto dítte (ne tedy snad až za rok),

když' již dít rok i více školu onu navštvovalo, dít

ono pro svoji eskou školu reklamovati.

Ježto v reklamaci své popírá:

ad a) že dít nmecky umí,

ad b) že otec jest nmecké národnosti, musí býti ve

sporu, který na reklamaci onu se rozvine, momenty tyto

na jisto postaveny.

To se stane ve formách administrativního ízení, ve

kterém jest obma sporným stranám, t. j. eské i n-
mecké školní rad, i zástupci dítte zarueno právo sly-

šení. Zejména, jde-li o zjištní, umí-li dít nmecky, není

možno se odvolávati na onu zkoušku, kterou správa n-
mecké školy pi pijetí snad pedsevzala nebo na

zkoušky, kterými dít eventueln z naízení vyšších

úad bylo pezkoušeno, nelze také vésti dkaz vysvd-

ením od nmecké školy o prospchu tom docíleném vy-

daným, nýbrž musí znalost jazyková dítte býti ped
úadem rozhodujícím zjištna dle zásad dkazu znale-

ckého u pítomnosti a tudíž i za kontroly sporných stran.
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Taktéž i šetení o národnosti otce pedpokládá za-

chování forem správního procesu, zejména šetení

práva slyšení stran.

Proti rozhodnutí vydanému muže školní rada, jež se

tím cítí stižena, podati rekurs k vyšším instancím a proti

rozhodnutí mJnisterstva stížnost k správnímu soudu,

jenž netoliko šetení zákona v otázce meritorní pezkou-

má, nýbrž i vyzkoumá, bylo-li vše potebné dostaten a

ádn zjištno a bylo-li všech forem ízení náležit

šeteno.

Dít musí ovšem, dokud o jeho osudu není právo-

platn rozhodnuto, zstati ve škole, do které bylo pijato.

Však rozhodnutí to jest dáno již rozhodnutím minister-

stva, ježto stížnost na správní soudní dvr odkládacího

i4inku nemá.

Mže tudíž eská školní rada, když rozhodnutí mini-

sterstva v její prospch zní, žádati bez ohledu na mož-

nost stížnosti k správnímu soudu, aby dít bylo piká-

záno do školy eské.

Ovšem nemá-li celý spor zstati jen theoretickou

kontroversou, musí správní úady s urychlením co

možná nejvtším otázky tyto ešiti.

Na místních školních radách jest, by prtahm ve

vcech tch po pípad dozorími stížnostmi elily.«

# # *

Po rozhodnutí správního soudu bylo vydáno nové na-

ízení ministerstva kultu a vyuování ve »Vládním Vst-
nímu zemské školní rady moravské* dne 12. srpna 1911

ve form dopisu místodržiteli, jako pedsedovi zemské

školní rady s výpisy nejdležitjších zásad rozhodnutí

správního soudu. Naízení, proti kterým stížnost smo-
vala, odvoláno, a vydáno opravené provádcí naízení

I
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ministerstva kultu a vyuování (naízení »Stiirgkhovo«),.

jež sice nkteré závady odstrauje, avšak podstatu

otázkj'' neeší.

Tím však vc iešt vyízena není, nýbrž teba ešiti

dležitou otázku, zda školy dle §u 40. zákona podporo-

vané jsou školami veejnými i soukromými (íšský

zákon praví, že škola, na niž nese náklad teba jen á-
sten otoec, okres nebo zem, jsou školy veejné), dále

kdo jest legitimován reklamovati dítky pro tento druh

škol, zda vydržovatelé ško-ly i správce školy, i místní

školní rada. Avšak zákon tento, spoívající na zásad

národnostního sebeurení, jak správní soud akcentuje,

znamená znaný krok ku pedu a jest do jisté míry vzo-

rem pro úpravu podobných otázek v království eském
Rovnž zákon o dozoru upraven podle týchž zásad..

Školství každé národnosti má býti spravováno písluš-

níky jejími, ovšem za dozoru a ingerence státní.

Rovnž uinn krok ku pedu v píin škol m-
šanských tam. kde mšanské škob^ druhé národ-

nosti není. Moravský zákon umožuje, aby se obce po-

litické sestupovaly ve školní obec za úelem vydržování

urité školy, a otáz'ka tato právoplatn jest rozhodnuta

díve již citovaným rozsudkem správního soudu o zí-

zení mšanské školy v Moravském Krumlov, kde ob-

cím toto právo, utvoiti dohromady za úelem zízení

veejné mšanské školy eské zvláštní školní obec,

zemskou školní radou jest piznáno. Zemskému výboru,

který ovšem nese valnou ást náklad na vydržování

školy, sice piznáno právo pevzíti povinnosti k této

škole, avšak nedáno mu právo domáhati se v uritém

míst zízení školy.

Akoliv jak motivy snmovní komise, tak znní zá-
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kona, tak také optná etná rozhodnutí správního soudu

dávají školním úadm na Morav již nyní možnost, aby

z moci úední se staraly o zizování potebných škol

národnostních, nedje se tak z moci úední nikde, na-

0'pak, všude stále se pedpokládá, že rodiové o zízení

veejné školy žádati mají. Zákony moravské ovšem jsou

základem, na kterém buduje se dále, o emž dje se

zmínka na jiném míst.

III.

Snahy o zákonnou úpravu menšinového školství v krá-

lovství eském. Doplky zákon moravských a slez-

ských. Lex Axmann-KoHsko.

V království eském jednání o úpravu školství ná-

rodnostního nebylo provázeno takovým výsledkem jako

na Morav, akoliv pomry menšin v království eském
volaly pímo ipo náprav. Arci pi dobré vli školních

úad bylo by lze vystaiti i posavadními zákony, nebo
dovedli-li školní úadové jich používati na ochranu škol

nmeckých, nebylo pekážky používati jich také na

ochranu a podporu škol eských, jak ješt v letech 1880

pi zakládání Ústední Matice Školské pedpokládáno.

Poznání, že od úad nelze nadíti se nápravy, vedlo

k tomu, že 'poslanec Dr. Jan Kvíala podal na snmu zná-

mý návrh zákona ze dne 13. íjna 1884, kterým se kate-

goricky pedpisuje, že ve školních obcích, kde jsou ve-

ejné nebo soukromé národní školy s eským a s n-
meckým jazykem vyuovacím, smjí býti pijímány ško-

lou povinné dítky pouze do školy, jejíž vyuovací jazyk

jest jim bžnj'. Výjimku zpravidla bylo teba doložiti

dvody podstatnými, rozhodnouti o ní mla okresní

:škc'lní rada. — Dále pedepsáno, aby byla zízena z moci
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Úední škola obecná, jakmile jest zjištn ptiletý prmr
40 školou povinných dítek, jež nejsou vyuovacího ja-

zyka mocny. —
Po dlouhých poradách v zemském výboru i po de-

batách snmovních a rozpravách publicistických byl po-

dán výborem pro záležitosti školské snmu návrh již

kompromisní ze dne 16. listopadu 1889, podle nhož mly
se minoritní školy zizovati ve školních obcích, je-li tam

alespo 40 dítek, jejichž mateský jazyk jest jiný, než

jazyk školy již existující, a jichž rodie, vychovatelé nebo

zákonní zástupcové bydlí alespo dva roky v obci.^

Škola takováto zizuje se provisorn, a to na žádost

rodi nebo zákonných zástupc dítek, anebo z moci

úední. — Místnosti mly se získati nájmem od okresní

školní rady, avšak náklad s nájmem a opatení vcných
poteb hradil se z penz zemských. Jestliže takováto

škola provisorní trvala pt rok a mla v ptiletém pr-

mru alespo 40 školou povinných dítek, byla zízena z ní

škola definitivní o tolika tídách, kolik se objevilo po-

tebí dle tíletého prmru žactva; na tídu ítá se

80 žák. Prmr se poítal hledíc k zaátku školního ro-

ro'ku. Také školy národnostní, které byly zízeny ped
vydáním navrhovaného zákona, mly býti od zemského

výboru podporovány.

Také tento návrh nestal se zákonem a otázka byla

pedmtem jednání pi národnostním vyrovnání r, 1890,

kde podala sama vláda o této otázce pedlohu zákona

ddto. 14. kvtna 1890.

Poteba národnostní školy podle této pedlohy

»punktaní« mla se pokládati za prokázanou, jestliže

^ Zijráva zemského výboru 4. ledna 1889 navrhovala dokonce

t i roky.
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jest V obci více než 40 školou povinných dítek, jejichž ro-

di0'Vé náleží národnosti, pro kterou není v obci škola

zízena, a bydleli nejmén pt rok ve školní obci a žá-

dají vyuování školního pro své dítky v jazyce své ná-

rodnosti. Vládní osnova doplnna 6. bezna 1892 ustano-

vením: jestliže však takovýchto dítek jest více než 80

ve školní obci, staí, aby rodiové dítek tchto bydleli

ve školní obci pouze ti roky. Vtší náklad, který školní

obci vzejde zízením a trváním školy minoritní, ml se

nahraditi školní obci ze zemských fond.

Rovnž roku 1891 byl upravován zákonem dozor na

školy. — Zemská školní rada rozdlena ve dv sekce,

esikou a nmeckou, jimž pidleny dle svého jazyka vy-

uovacího školy již zízené. — Školy minoritní povoluje

však plenm zemské školní rady a okresní školní rady

dozírají na všecky školy svého okresu (tedy i druhoja-

zyné). Místní školní rady však rozdleny národnostn

•dle škol veejných, jen pedsedou ponechán starosta obce

v každé z nich.

Návrh zákona o dozoru uskutenn, návrh zákona

o školách minoritních nebyl však ve snmu odhlasován,

ponvadž poslanci národní strany svobodomyslné svou

ctostrukcí odhlasování zákon tchto zmaili. —
Pozdji byly v této píin podány i další návrhy, a

to ze dne 19. bezna 1892 návrh Dra. Trojana a Dra. Julia

•Grégra, ve kterém se stanoví rovnž rovné právo obou

zemských jazyk na školách národních, a pedepsáno,

že smí býti vyuováno pouze jen jednou z eí zem-

ských. — Do školy smjí býti pijímány pouze dítky

znalé vyuovacího jazyka, a to do škol soukromých i ve-

ejných. — Druhému zemskému jazyku nemá býti na

onch školách vyuováno ani nepovinn. —
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Je-li ve školní obci alespo 40 školou povinných dítek,

jejichž jazykem matesk3''m jest druhý jazyk zemský a

jejichž rodiové bydlí nejmén dva ro-ky ve školním ob-

vodu, má býti zízena v obci takové škola národnostní

na žádost rodi. Škola má býti umístna zatím v míst-

nostech provisorních, avšak po 5 letech bu nahrazena

školou definitivní, objevilo-li by se, že do ní bylo za-

psáno v ptiletí prmrn ron alespo 40 školou povin-

ných dítek. Poet tíd udává optn tíletý prmr. Ná-

klad na vcné poteby provisorní školy nese rovnž zem-

ský fond. Obce platí zemskému výboru tangentu nákladu

na školu definitivní.

Dne 5. kvtna 1903 podal Dr. Julius Qrégr nový návrh,

kterým se domáhá zízení šKoly národnostní, je-li ve

školní obci alespo 30 školou povinných dtí, o jejichž

školní vyuování není posavadní školou postaráno. Poet

tíd má se íditi potem zapsaných dítek (na tídu 80).

Šetení na žádost rodi má konati zemský výbor. —
Školní úadové z povinnosti úední mají zkoumati na za-

átku školního roku mateskou e dítek a sami starati

se z moci úední o to, aby takovéto školy, kde jsou pro

n podmínky, byly zizovány.

Rozumí se samo sebou, že i tento návrh, jehož ohlas

jest i v moravských zákonech, neml nadje na sankcio-

nování, naež nastoupena optn cesta kompromisní.

Po šeteních, jež konal tehdejší pedseda Ústední

Matice Školské, dvorní rada prof. Dr. Jar. Celakovský,

v eských menšinách i u vlády, byl podán od nho sa-

mého návrh ze dne 17. ledna 1896, který byl odhlasován

snmem již bez nmeckých poslanc jako pedloha škol-

ní komise ze dne 1. kvtna 1899. Poteba školy minoritní

má býti pokládána za prokázanou, je-li v obci školní více
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než 40 škoioii povinných dítek, jejichž rodiové náleží

jiné národnosti, než pro kterou jest škola zízena, bydlí

ve školní obci alespo t i roky a žádají o vyuování

veejné. Národnost zjišuje se protokolárním výslechem

žadatel. Den komise jest rozhodným pro posouzení okol-

ností, se zízením školy souvisících. Komise mla se

konati do tí msíc ode dne podání žádosti, náležit in-

struované. Vtší náklad na školství, který obci vzchází

zízením školy národnostní, má býti obci nahrazen ze

zemských fond. Po tech letech trvání školy se tento

vtší náklad podle tíletého prmru paušaluje. Návrh

doplnn v komisi snmovní pipuštním potu 30 dítek

pi Sletem pobytu, ale narazil na námitky vládní, podle

nichž dle zprávy komise školské 26. února 1897 upraven;

škola se mla zíditi pi potu 40 dtí, jichž rodie bydlí

3 roky v obci, žádají o školu své národnosti, kterou pro-

hlášením osvdují; pi komisi jest zástupce zemského

výboru a eský okresní dozorce z nejbližšího eského

okresu. Den komise jest rozhodujícím.

Návrh tento nedošel souhlasu ani mezi eskými men-

šinami, zejména stanovení 31etého pobytu rodi bylo

pokládáno za nebezpené. Vláda pak dle zprávy školské

komise z 1. kvtna 1899 mla rovnž námitky a doplky;

zejména žádala za vymezení pojmu »škola národnostní«

nebo minoritní; zpráva školské komise snažila se sice

vlád vyhovt osnovou zákona, ale ani ta se zákonem

nestala.

Návrh posl. Josefa Sokola ze dne 14. ledna 1896 obno-

vuje zásadu legis Kvíala; dojednán nebyl ani v komisi.

Kdežto eské návrhy pohybovaly se stále v mezích

posavadních zákon školských, propagovala se od zá-

stupc nmeckých myšlenka, aby si každý národ platil
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své Školství sám a hned ovšem zdrazována ochrana

ryzosti obcí nmeckých.^

Výjimkou mezi návrhy eskými jest optovaný
návrh poslance Dra. Aug. Zátky z Ces. Budjovic, který

15. ledna 1894 a 24. ledna 1896 ve svých návrzích, snmu
podaných, hájil zásadu, aby si každý národ platil své

školství sám, a to tak, že zemský náklad na školství mají

pevzíti okresy, a to eské na eské školy, a nmecké
na nmecké školy; obce národnostn smíšené rozloží se

ve dv školní obce, obec vtšiny a obec menšiny národ-

nostní, dle pihlášek oban k národnostnímu katastru;

školní pirážky naškolství menšiny nesmjí býti vyšší než

pirážka na školství vtšiny; eventuelní schodek nese

okres. Návrhy Zátkový nedošly S0'uhlasu na eské
stran. Podle zpráv novinových jedná se nyní o vydání

separátního zákona školského pro eské Budjovice,

podle zvláštních úmluv širší veejnosti neznámých.

Avšak vydávání parcielních zákon ve školství pokládá

se za povážlivo.
:;

Zatím ovšem zizovány národnostní školy na základ

posavade platných zákon a získávány nové zkušenosti.

Výsledkem jejich byly návrhy dvorního rady Dra. Ce-

lakovského, podané 20. záí r. 1911 snmu král. eského.

Roku 1910 a 1911 vypracoval dvorní rada Dr. Jaro-

mír Celakovský po píslušných poradách nový návrh

kompromisní, kde úpln pidržuje se rámce zákona íš-

ského pro sokoly národní, navrhuje, aby národnostní škola

1 Stanovisko nmecké zevrubnji rozvádí Dr. Alfred Fischl Ve

svém spise „Nationale Kurien", vydaném r. 1898 ve Vídni. Dr. Langer:

„Das Recht der tschechischen Minoritátsschulen in Bohmen". Meze ná-

rodní autonomie ve školství stanoví JUDr. J. Celakovský v „eské

Revui" r. 1907—8.

eská Politika. V. 28
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byla zízena všude tam, kde dle ptiletého prmru jest,

více než 40 dtí školou povinných té národnosti, pro kte-

rou má býti škola zízena. Rovnž pamatuje na zizo-

vání mšanských škol. Vcný náklad, který vzchází na

zízení národnostních škol, pesune se na zemský výbor,

který nastupuje v práva i povinnosti obce i pi komisi.

Do místní školní rady však má právo obec vysílati rovnž
svého zástupce. Z moravského zákona pijímá ustano-

vení o podpoe národnostních škol soukromých 1000 K
na každých 30 školou povinných dítek. Také v píin
zjišování znalosti jazykové pi zápisu školním obsahuje

návrh Celakovského pedpisy podrobné, zejména usta-

novení, že zápis provádí se v místnostech píslušné školy

u pítomnosti zástupc obou místních školních rad,

u jichž 'Pítomnosti také zjišuje správce školy znalost

vyuovacího jazyka dítte.

Rovnž o dozoru na národnostní školství podal dvorní

rada Dr. Celakovský samostatný návrh, ve kterém eší

zásadu, aby na eské školy dozíraly eské školní úady,

na nmecké ovšem nmecké. Do místní školní rady školy

národnostní volí zástupce obce okresní školní rada pí-

slušné národnosti, avšak, je-li v obci takové 40 voli
obecního zastupitelstva, pro jichž národnost škola ná-

rodnostní zízena jest, mají právo domáhati se toho, by

volba do místní školní rady jich národnosti byla pone-

chána jim. Místní školní rada národnostní volí si sama

pedsedu a jeho námstka. Zastupitelstvo obce volí do

ní svého zástupce, jenž však musí býti mocen jazyka, ve

kterém místní školní rada rokuje, školy jinojazyné vy-

jímají se ze pravomoci okresní školní rady a pidlují

se nejbližší okresní školní rad svého jazyka. Avšak,

je-li aspo pt obvOd školních, ve kterých jsou národ-

I
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nostní školy jiného jazyka vyuovacího v sousedících

okresích politických, zizuje se pro n zvláštní místní

školní rada pi politickém úad, k tomu nejblíže zpso-

bilém, z píslušník té národnosti, pro niž jsou zízeny

píslušné školy. Na míst zástupcv obcí jmenuje leny

okresní školní rady zemský výbor z osob, navržených

mu ve trojnásobném potu písedícími zemského výboru

píslušné národnosti.

Návrhy ty mají býti pedmtem jednání v píslušné

snmovní komisi.

Avšak také na Morav usilováno o doplnní zá-

konodárství. Tak v msíci únoru roku 1912 podal MUDr.

Ondej Pikryl návrhy na doplnní a rozšíení škol-

ského zákona a vydání zákonných pravidel o zjišování

jazykové zpsobilosti školních dítek, na zákonité stano-

vení postupu pi zápisu do obecných škol, o vydání zá-

kona pi zízení mateských školek, jichž nemá býti po-

užíváno k odnárodování dítek, na zmnu zákona o do-

zoru na školy, na vydání zemského zákona, kterým se

ustanovuje národní píslušnost dle uritých znak, pro

úely volební, školské a úednické.

Mimo to podal Dr. Richard Fischer dne 24. února

pilný návrh tohoto znní:

»Myšlenka národnostní proniká dnes v zemích našich

tak velice veškerý náš život veejný, že urují se dle ní

práva i povinnosti nejen jednotlivc, ale i celých ná-

rod, a že nikdo nemže se vyhýbati otázce píslušnosti

k tomu i onomu národu. Zmiujeme jen na p. zápisy

do škol, sítání lidu, volby dle národnostních katastr,

rozdlení škol, úad, zemdlské, živnostenské rady

dle národnosti, obsazování úad, zadávání veejných

dodávek dle uritého národnostního klíe atd.
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Velmi asto stávají se etné úkoly veejnoprávné ne-

správnými, jelikož jich podklad, zjištní o 0'byvatelstvu

zem dle národnosti jest neúplné a chybné. Dosavadní

zákofny, pokud mají za úel zjištní národnosti a jich

provádní, nepostaují. A tu vycházejíce ze zá-

sady, že národnost každého jednotlivce
jest dána již jeho narozením, pokládáme
pro náš veejný život za první podmínku
národnostního klidu a rozvoje, aby zave-
dena byla v matrikách o narození dítte
rubrika národnostní, a tato národnost aby
byla stejn vyznaena v rodném list ja-

ko náboženství.^ Tím by pedešlo se astým spo-

rm o zjišování národnosti.

Navrhujeme proto:

Slavný snme, raiž se usnésti:

»Zemskému výboru se ukládá, aby pedložil snmu
návrh národnostního zákona dle tchto zásad:

1. Národnost každého obana v zemi budiž zjištna

hned pi narození dle národnosti, k níž se otec, resp. ne-

manž. matka doznává a budiž vyznaena v rodném list.

2. Zmna této národnosti jest do 14 let dítti i se svo-

lením rodi nepípustná.

3. Národnost pvodní jest rozhodnou pi zápisu do

škol mateských, obecných i mšanských.
4. Každou zmnu národnosti nutno ohlásiti politickému

úadu I. stolice, jenž uvdomí o tom úad vedoucí ma-

triku.

1 Myšlenku tuto, jak veejn konstatoval, pevzal navrhovatel od

autora této stati z ankety poádané Nár. Jednotou pro severových.

Moravu.
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Návrh tento budiž projednán se zkratkami v § 34.,

lit. a—e, jednacího ádu a pikázán odboru národn-

politickému.«

O návrzích tchto djí se v píslušném výboru sn-

mu moravského porady.

Ve Slezsku, kde obcím politickým jest vyhrazen

rozhodný vliv na obsazování míst uitelských, byly po-

dány r. 1912 rovnž návrhy, a to od zemského výboru,

jenž domáhá se toho, aby zemský výbor a zemská školní

rada pi obsazování míst uitelských nebyly vázány na

terno obce, a dále, aby naízení o povinném vyuování

nmin byla postavena na zákonný podklad. Návrh

tento ovšem narazil na prudký odpor jak eských tak

polských poslanc a v tomto znní o nm jednáno

nebylo.

Na dolnorakouském snmu stále objevuje se tak zvaný

zákon lex Axmann-Kolisko, dne 8. ledna 1909^ zemským
snmem dolnorakouským pijatý, podle nhož jest vyuo-

vací eí na všech veejných školách národních, m-
šanských i reálných nmina. Zákon nebyl však ped-

ložen k sankci, avšak nikoliv proto, že by odporoval

lánku 19. zálíladních zákon státních, nýbrž proto, že

vyuovací e na školách podle íšského zákona stanoví

zemská školní rada, vyslechnouc ty, kteí školu vy-

držují. Na tomto stanovisku trvá vláda ve svých prohlá-

šeních i r. 1912.

Naproti snahám snmu dolnorakouského podal na

íšské rad poslanec Josef Díirich 22. íjna 1909

návrh o podporování škol minoritních státem, maje ovšem

na mysli pedevším školství »Komenského« ve Vídni.

1 Naposledy 4. bezna 1912 jako návrh Hofbauerv.
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Také poslanec Dr. A d 1 e r podal roku 1910 na íšské

rad návrh podobného obsahu, žádaje, aby stát podpo-

roval školy minoritní, dokud zákonodárstvím a správou

jednotlivých království a zemí nebude o n postaráno.

Školy, jejichž úelem je cizí píslušníky odnárodovati

nebo asimlovati, jsou z podpory vyloueny. Budiž pro-

vedena národnostní autonomie v záležitostech školských.

Návrhy tyto však doposud nemly praktického význa-

mu,^ Za to ovšem vešel v platnost zákon o výhradné

vyuovací ei nmecké na primyslových školách po-

kraovacích^ v D. Rakousích a státních ústavech ui-

telských a reálných školách.*

IV.

Obrana menšinových škol a dítek.

1. Kdyby se mlo ekati na nápravu ve školských po-

mrech eských menšin, až zákonodárství zlepší pí-

slušné normy, nebylo by snad s reformou ani zapoato.

Pomr jest ipráv obrácený. Vývoj menšin vynucuje si

doplky a zmny norem právních, a nemoha se jich

dokati, svépomocí hledá nápravy.

A tu teba si pedevším uvdomiti, že nebezpeí pro

národnostní školství a pro národnost nepochází jen z ne-

dostatku norem p-rávních, nebo z passivity úad, ale že

nebezpeí tkví i v samém národ eském, jehož písluš-

níci nkdy píliš asto si oblibovali návštvu škol n-

1 Návrh Adlerv posoudil zevrubn dvorní rada elakovský v aso-

pise .Union" r. 1910.

2 z 30. listopadu 1907.

3 1. listopadu 1909 . 58.
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meckých; zamuje se prost pání po znalosti nminy
s iikolem školy. V povaze každého organisovaného ná-

roda jest uplatovati vli a svou kulturu; ký diiv, že

takovýmto snahám národa nmeckého práv touha e-
ských lidí po znalosti nminy picházela velmi vho-d a

že snaží se od dob nepamtných rozšiovati vliv n-
mectví v národ eském.

Mla-li obrana eské národnosti býti úinnou, bylo

teba íditi ji smrem nkolikerým:

a) výchovou národní, aby každý píslušník eského

národa vážil si kultury a národnosti eské a ovšem snažil

se, aby dti jeho vzdlávány byly eským jazykem;

b) psobením na úady, aby alespo na upozornní

v mezích platných zákon vyhovovaly kulturním pote-

bám menšin povolováním a rozšiováním škol;

c) obranou proti snahám národa cizího rozšiovati

svou kulturu mezi píslušníky národa eského.

Pstování národnostního citu v eském národ, i když

není zvlášt organisováno, rozšiovalo se utšen pso^
bením veškerého vzdlanstva. Národní uitelstvo, vlaste-

necké knžstvo, professoi stedních škol vykonávali

v tomto smru práci velezáslužnou. Vydatn psobilo

ovšem také eské asopisectvo a eská kniha. Vzpomínky

na slavné doby husitské, zásady Komenského, vzory

vlastenectví z doby t. zv. probuzení národního, i radost

z úspchu vykonané práce byly a jsou doposud mocnou

vzpruhou národnostního cítní a vdomí, z kteréhož

ovšem plyne i cit povinnosti k menšinám a soucit s jejich

utrpením. Po této stránce tedy vše, cokoli pispívá

k utužení národnostního citu, pispívá také nepímo k po-

vznesní menšinového školství a k maení snah, jež roz-

voji tohoto školství jsou na odpor.
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Není možno registrovati všech projev a publikací,

které po této stránce kdy byly uinny, a již slovem

tištným, af mluveným. Jisto však jest, že po této stránce

dílo dokoneno není. ba že i v nejnovjší dob, kdy lze

pedpokládati, že národnostní vdomí jest u 'každého

píslušníka národnosti živé, teba stále ješt pesvdo-
vati, jak jedin správná jest zásada »Ceské 'dít patí do

eské školy«.^

Ovšem tam, kde eská škola není a touha po ní jest,

pociuje uvdomlý národovec nedostatek vlastní školy

tím iboJestnji. Nejedná se pak pi tom o ztrátu snad ne-

patrnou.

Podle schematismu školství národního, vydaného c.

k. statistickou centrální komisí r. 1902, byly v nmeckých
okresech školních v král. eském 14.203 dítky znalé jen

eského iazyka vyuovacího, a 30.320 dítek, jež umly
také nmecky. Nmeckých dítek bylo 332.118. (V eských

okresích školních bylo dítek znalých eštiny i nminy
10.743.) Uvážíme-li, že v nmeckých okresích školních

nmecké dítky nechodily do eských škol a že také jest

velmi vzácnou výjimkou, aby nmecké dít umlo esky,

smíme zajisté souditi, že i tch 30.000 dítek, které krom
eštiny znaly také nmecky, byly dítky eské.

1 Z publikací, které sem se vztahují, budiž uvedena brožura re-

daktora Jana Klecandy, „eské dít patí do eské školy", pak pouení,

jež se rozšiovala svým asem eským rodim ped zápisem do škol

;

dále se stanoviska pedagogicko-didaktického velmi zevrubn probrána

otázka tato na sjezdu uitelstva eského v Brn r. 1883 a úvahy Jos.

Sokola „Národ a jeho vychování* (Velké Meziíí 1889); nákladem

msta Sušice vyšlá znamenitá pednáška prof. dra Drtiny „eské dít

v nmecké škole", „O škole obecné v jazyku mateském" (1903), kde

sneseno hojn argument k otázce této se odnášejících.
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Na Morav takových dtí bylo 31.037, pouze n-
meckých dtí bylo 78.072.

Ve Slezsku bylo dítek znajících vedle nminy také

esky 4766, esky a polsky 248 v ryze nmeckých ško-

lách. Ve školách utrakvistických pak bylo 23.314 eských

dítek.

V Dol. Rakousích pak bylo podle téže úední stati-

stiky eských dítek 2074, dítek, které umly esky a n-
mecky 24.615, Z toho pipadlo na Víde 1148 dítek pouze

esky mluvících a 15.915 dítek, jež prý umly také n-
mecky,

V jednotlivých nmeckých okresích školních jsou lid-

naté obce, kde poet eských dítek v nmeckých školách

jest tak znaný, že, kdyby se provedly zásady pedago-

gické, musila by býti z moci úední v mezích zákona

zízena ihned eská škola veejná. Na p. v okresu Úste-

ckém n. Lab, bylo v jedné obci 526, v jiné 83, 152, 143, 61,

63, 57 eských dtí školních; v jiných okresích na p,

Ceskoliipském 150, v Broumovském nalezena obec se

174 eskými dítkami školními, v okr. Mosteckém v Zá-

luží (Maltýr), v Kopistech bylo více eských dítek ve

škole matiní, než všech v nmecké škole veejné. V Hor.

Litvínov bylo v nmeckých školách na 400 dítek e-
ských. Ani jeden z nmeckých okres školních podle této

úední statistiky není bez eských détí školních. I v ta-

kových okresech, jako jsou chebský, jáchymovský, šluk-

novský, tachovský, napoetli eské dítky ve školách n-
meckých, a to orgánové národnosti nmecké!

Jest tedy i rozsah innosti záchrany velmi znaný.

Kdyby se tyto menšiny a jejich dítky ponechaly osudu,

znamenalo by to ponechati pes 140.000 eských dítek

výchov cizí, a ponvadž školní dítky iní šestinu oby-
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vatelstva, representovala by ztráta tato pes 800.000 duší

eských — jen podle úední statistiky.

2. Obrana poala se 'organisovati lokáln tím, že za-

kládány místní spolky školské za tím úelem, aby své-

pomocí podle zákona spolkového a podle i. 17. zákl. zák.

státního zizovaly si potebné školy soukromé.

Kolébkou Matic školských jest Morava.

První byla Matice Prostjovská, utvoená z podntu
editele reálky Františka Martiníka, aby vydržovala

tamjší reálku, jež ovšem pešla do správy veejné.

Roku 1872 založena Matice Škplská v Olomouci, jejíž

úkolem jest zizovati a vydržovati školy obecné, školky

mateské a opatrovny, školy prmyslové a obchodní.

Skuten také otevela r. 1874 první tídu obecné školy,

která se postupn rozšiovala a byla nahrazena školou

veejnou. Matice Olomoucká, založivši spolen s Ústední

Maticí Školskou eskou vyšší reálku v Olomouci, ústav

tento financovala a také po ptiletém trvání do správy

veejné pevedla psobením ministra Dra Žáka. Na to

pevzala úpln do své správy matiní opatrovny v Olo-

mouci, jež nyní vydržuje.

Matice Školská v eských Budjovicích, založená roku

1873 na podnt Dra Augusta Zátky, opatruje specieln

menšinové školství Cesko-Budjovické a okolní. Od Ma-
tice Ústední dostává subvenci.

Roflku 1878 vznikla Matice Školská v Brn. Vydržovala

tamjší soukromou školou obecnou, jež nahrazena ovšem

veejnou, nyní sousteuje innost hlavn na opatrovny

a na školu mšanskou. Od Ústední Matice Školské do-

stává roní subvenci (ipro rok 1912 10.000 K).

Roku 1880 'poala innost Matice Školská v Litom-

icích. Založila školu obecnou a opatrovnu, kterou vy-
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držovala po ti roky, naež je pevzala Matice Ústední.

Matice Litomická se rozešla.

Matice Školská ve Znojm, založená roku

1880, pemnila se roku 1881 v odbor Ústední Matice

školské. Starati se o školství Znojemské pipadlo pak

Ústední Matici školské. Matice Znojemská však pro

nahrazení školy matiní školou veejnou roku 1906 zí-

dila se optn, aby vydržovala soukromou školu m-
šanskou, po pípad i stední.

Matice Opavská, založená roku 1880, spojuje

úkoly literární a školské. Založila nejprve opatrovnu,

kterou Matice Školská pejala do své správy, podala

žádost o zízení soukromého gymnasia v Opav, pro-

vedla s úspchem spor u íšského soudu proti minister-

stvu, jež zíditi soukromé gymnasium odepelo. — Gy-

mnasium pak otevela Ústední Matice Šk. V nejnovjší

dob vydržuje Matice Opavská eskou školu prmy-

slovou pokraovací v Opav, školu obecnou v Držko-

vicích a ve Vlašfovikách-Jarkovicích, i podporuje školku

na Podolí-Hradci a na Dvoisku. — Mimo to vnuje se

i své innosti literární i kulturní.

Ústední Matice Školská vznikla rovnž

r. 1880, aby soustedila obranu školskou. Její innost

rozebírá se ve zvláštní stati. — Ostatní Matice vznikly

po r. 1890.

Qymnasiální Matice Hodonská založena r. 1893,

aby financovala eskou reálnou školu v Hodonín, již

zídila, podporovala a spravovala Ústední Matice Škol-

ská až do pevzetí ústavu do správy zemské roku 1898.

Roku 1895 vznikla Qymnasiální Matice Zábežská

v Zábeze na Morav, aby tamjší soukromé gy-

mnasium spolu s Ústední Maticí Školskou vydržovala;
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gymnasium postátnno r. 1907/8 a Matice Zábežská se

promnila v Severomoravský školský spolek na podporu

mens. školství.

Téhož roku 1895 založena Matice Místecká za stejným

úelem. Gymnasium místecké Ústední Maticí Školskou

spravované postátnno r. 1906.

Na vydržování škol v Mor. Ostrav zízena Matice

Ostravská roku 1896, jež samostatn zídila a vydržo-

vala gymnasium i reálku, jakož i opatrovnu. Od Ústední

Matice Školské obdržela subvenci. Oba ústavy jsou nyní

již od r. 1908 veejné.

Roiku 1898 vznikla Matice Vyškovská, jež úpln finan-

covala tamní matiní gymnasium pod správou Ústední

Matice Školské vedené a roku 1909 postátnné.

Školský spolek v Lipníku vznikl roku 1895, aby za

pomoci Ústední Matice Školské a z dotace cis. rady J.

Neffa vydržoval tamjší reálku, která pešla roku 1898

do správy zemské.

Matice Osvty Lidové pro kníž. Tšínské pvodn
v Tšín, nyní v Polské Ostrav, spojuje úkol národní

jednoty a školského spolku, zizuje a vydržuje mateské

školky i školy obecné za pomoci Ústední Matice Školské

a nese vcné poteby reálného gymnasia v Orlové, které

vydržuje Ústední Matice Školská tetím rokem.

V novjší dob vznikla »M a t i c e Liberecká* za

píinou zízení eské reálky v Liberci.

Jiné menší Matice jsou:

»7Vl a t i c e Palackého* v Novém Jiín (pomáhala

zakládati školu nyní Úst. Matice Školské a opatrovnu);

»M atice Školská v Úsov,« jejíž úkol však

jest restringován, jakmile školy tamjší ujala se Ústední

Matice Školská;
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»Qymnasiální Matice v Mor. Budjovi-
c í c h« zízena za píinou vydržování eského gymna-

sia;

»M a t i c e Jihlavská* za ipíinou zízení eské
reálky v Jihlav (zatím vydržuje školu mšanskou);

»M atice Beclavská« rovnž vydržuje školu

mšanskou;

»M a t i c e M o r.-K r u m 1 o v s k á« založena pro zí-

zení školy mšanské;

»M a t i c e D o i n o -K o u n i c k á« vydržuje školu

mšanskou. Konen dlužno uvésti též »S k o 1 s k ý

spolek ve Vítkovicích*.

Vyjma Mor. Budjovice souvisí innost všech tchto

spolk pevn s Ústední Maticí Školskou.

K menšinovým institucím vaditi jest do jisté míry

»Poettingeum« v Olomouci, ústav založený hrabtem

Póttingem pro vyšší vzdlání dívek, a rozvtvené ústavy

spolku »V e s n y« v Brn.

O obranu eského školství dolnorakou-
ského stará se spolek »K o m e n s k ý« ve Vídni,

založený roku 1871. Otevel v X. okrese ve Vídni sou-

kromou školu, která již trvá 29. rok a ochodí do ní 447

dítek; více jich totiž nemže býti pijato. Pokusil se sice

zíditi i další obecné školy v okrese XII., XX. a ve III.,

avšak pro odpor okresní školní rady a magistrátu víde-

ského nebylo možno školy otevíti resp. zavení jejich

zabrániti. Mimo to vydržuje obecnou školu v Poštorné,

opatrovnu v Poštorné, a usiluje o organisaci eského

školství v celých Dol. Rakousích. Vydržuje eskou sou-

kromou pokraovací školu živnostenskou a dv opatrovny

ve Vídni, dále 4 školy jazyka eského ve Vídni. Od
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Ústední Matice Školské dostává podporu z ddictví

Kandertova 4000 Kaz jiných píjm 10.000 K ron.

K tmto organisacím školským pidružují se Národní

jednoty: Národní Jednota Pošumavská a Národní Jednota

Severoeská v král. eském s etnýmj odbory, Národní

Jednota pro jihozápadní Moravu v Brn a Národní Jed-

nota pro severovýchodní Moravu v Olomouci, jež si

obraly za úkol buditi národní vdomi, udržovati styky

eských menšin a také vydatn pomáhají rozvoji menši-

nového školství. Nkteré z nich, jako Nár. Jednota v Olo-

mouci a Nár. Jednota v Brn, pevzaly i úkol vydržovati

samostatn školy (v Pívoze, v D. Kounicích).

Národní Jednota Slezská ustavila se r. 1911 v Praze,

aby sprostedkovala styky mezi kulturním ústedím e-
ského národa, Prahou a Slezskem.

K nim aditi jest ješt politickou organisaci Nár. Rady,

ustavené na základ zákona shromažovacího, s písluš-

nými odbokami.

Velmi slibnou institucí menšinovou bude »M e n š i-

nové museu m« v Praze, založené z podntu ed. Jos.

Škáby. Mezi jiným vytknulo si za úkol zachovati také

spisy, listiny a publikace menšin se týkající. Poteba

ústavu takovéhoto práv se pociuje pi práci soustavné.

Matice Cyrillo-Methodjská v Olomouci
jest sice školským spolkem, avšak založeným na podklad

náboženském. Mohla by nabýti vlivu pro menšinové

školství, kdyby svou innost vnovala menšinám.

Totéž platí o eské zemské komisi pro
ochranu dítek a péi o mládež v král. eském, jež

sleduje cíle humanitní.

Všem tmto organisacím pipadá spolený úkol chrá-

niti eskou národnost a tím ovšem i psobiti v píznivý
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rozvoj menšinového školství a maiti snahy po germa-

nisaci eských dítek, o kterou usiluje zejména nmecký
Schulverein se svými píbuznými spolky a organisacemi

jako: Bund der Deutschen in Bohmen, Siidmark, Bund

der Deutschen Nordmáhrens, Bóhmerwaldbund, Bund der

Deutschen in Niederosterreich, Nordmark, Bund der

Deutschen Siidmáhrens, Volksrat.

Že cílevdomé psobení tchto národních organisací,

jimž slouží i nmecký kapitál a priimysl. jest na život

eských menšin a zejména na rozvoj menšinových škol

velmi nepíznivé a naší národnosti velmi zhoubné,

dokázáno nesetnými fakty^.

V eských obranných organisacích ovšem bývá za-

stoupena i eská delegace svými leny a odtud erpá in-

formace k innosti své zákonodárné i politické, pokud

smuje k ochran národnostní.

Posledních 40 rok innosti všech politických stran

eských jest vnováno z nemalé ásti ochran menši-

nového školství, a již interpelacemi ve sborech zákono-

dárných, a intervencemi úedními netoo projevy zákono-

dárnými.^

3. Avšak také menšiny se organisují. Spolkovým a ve-

ejným životem snaží se paralysovati vliv národnosti cizi.

Pokud se školství týe, utvoily se roku 1908 »Skolské

komitéty* s »ústedním školským komitétem v Duch-

oov« v ele a pomocným komitétem pi Národní Rad

1 Psobení Schulvereinu vylíil r. 1906 výmluvn starosta ÚMŠ
fed. Kneidl na jubilejní valné hromad matiní.

2 V posledních letech utvoily se i pracovní odbory poslanecké

na prospch menšin a jich školství, za pedsednictví zem. prof. i-
pery; nyní jest pedsedou prof. Dr. Lukavský.
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eské, na základ zákona shromažovacího, alby se ra-

dily o tom, jak vyhovti poteb po vzdlání dítek.

Základem školských komitét tchto byly akce o školy

veejné, které byly svovány od rodi místním dvr-
níkm, jimž dán k ruce nkterý odborník práv znalý, aby

je ipi komisionelním ízení zastupoval. Odborníci takoví

bývají pibíráni z ad inovník obranných 'jednot ze-

jména Ostední Matice Školské, nebo z úednictva jednot

tchto.

innost školských komitét vyvrcholila r. 1908 jednak

tábory manifestaními dne 9. srpna na ostrov Steleckém

v Praze a v Dlnickém dom strany sociáln-demokra-

tické v Praze, jednak demonstraní školskou stávkou

v tch místech, kde byly stížnosti zvlášt kiklavé. —
Z manifestaního táboru ze dne 9. srpna 1908 na ostrov

Steleckém vyšel také dležitý 'pamtní spis o nedo-

statcích eského školství menšinového v král. eském.

Tábor strany sociáln-demokratické konil rovnž usne-

sením domáhajícím se nápravy.

Ponvadž návrhm vyhovno nebylo, vypukla r. 1908

stávka školních dítek pes námitky, které zejména inila

Ústední Matice Školská. Vzorem školské stávky byla

akce rodi v Ervnicích, kteí odpírali posílati dítky do

nmecké školy tak dlouho, dokud nebude vyhovno od-

vodnné žádosti o zízení eské školy veejné. Rodiové

ani pokutami ani vzením nedali se od svého úmyslu od-

vrátiti; ti, kdož podali proti naízeným pokutám odvo-

lání zavas, nebyli trestáni. Školní stávka byla skonena

koncem msíce 'prosince 1908, když bylo rozhodnuto

c nkterých žádostech o veejné školy.
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Spolenou inností, jak eských rodi, odhodlaných

domáhati se eské školy, tak také uitelstva, obranných

jednot a eských právník i eských poslanc,^ vymo-

žena celá ada obecných menšinových škol veejných.

Avšak pi tom jest si uvdomiti, že tém každé ízení

o školu bylo provázeno nejenom protesty a odporem obcí,

využívajících výhod i mezer zákon, ale že sama žádost

o školu dávala podnt k hospodáské i sociální perse-

kuci žadatel, vypovídáním z byt, odnímáním práce

a podob. — Okazy tyto ovšem zavdaly podnt k neset-

ným interpelacím a intervencím.

Také rozvoji škol již zízených klade se odpor a eské

místní školní rady za passivity okresních skelních rad po-

jímají namnoze svoji úlohu tak, aby spíše rozvoji škol

pekážely nežli jej podporovaly. Po této stránce jsou až

v píliš dobré pamti místa Bílina, Duchcov, Most, Be-
žánky, Ervnice, Zvodava a jiné a jiné.

Než pece podailo se, ovšem s obtmi velikými, zí-

diti obecné veejné školy v místech, jež se

tuto uvádjí: Bezdín, Bílina, Boršov, Bruch (Lom),

Bežánky, Cibotín, Couš. Dobany, Duchcov, Hostomice,

Chabaovice, Janoušov na Morav, Jihlava, Kopisty, Ko-

šfany, Kounov, Ces. Krumlov, eská Kubice, Kuniky
ve Slezsku, Ledvice u Duchcova, Liberec, Litovel, Mal-

theyer (Záluží). Most, Nýany, Nový Osek, Pohled, Pra-

chatice, Rudoltov, Sulislav, Svtec u Duchcova, Rovenské

Šediviny, Teplice, Terezín, Trnovany u Teplic, Trutnov.

Uhinov, Nová Ves u Tebon, Vítkovice na Morav,

Znojmo.

1 Zejména posl. Anýže, Dr, Metelky, dv. rady Dr. elakovského,

Dr. K. Baxy, Dr. J. Herolda, Dr. Šamánka, Dr. bar. Ot. Pražáka, J. E.

Dr. J. Žáka, Dr. Aug. Zátky, posl. ipery, prof. Drtiny a j.

eská Politika. V. 29
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U správního soudu rozhodnuty jsou, avšak doposud

oteveny nejsou školy obecné v Bhánkách a v Litom-

icích. Nkteré školy oteveny po dohod nebo bez rc-

kursu k správnímu soudu, jako v eských Budjovicích,

Tebušicích, Pavlovicích a j.

4. Školní poteb národnostních menšin ovšem není

vyhovováno pouze školou obecnou. I bylo teba pomý-

šleti i na zizování škol mateských i na zizování škol

mšanských, odborných i škol stedních. Opatrovny a

mateské školky zizuje obec dobrovoln, nejsouc k to-

mu nucena; bývají vydržovány nákladem soukromým, a

tu pée o školky pro eské menšiny pipadla ovšem

v první ad Ústední Matici Školské a spolkm s ní

sdruženým.

Veejných mšanských škol domohli se sice Ce-

chové Duchcovští rozhodnutím ministerstva r. 1898,

avšak po rozsudku správního soudu, který nepokládal

školu mšanskou v Duchcov za školu nutnou, optn
školy tyto zaveny.

Menšinové školy stední v tom smyslu, že hovly po-

teb té které menšiny, vybojovány, a to jako politický

a kulturní úspch eské delegace tím, že pešly jednak

do správy zemské, jednak že byly postátnny.

Jest to státní gymnasium v Uherském Hradišti

(1890), v Místku (1906), ve Vyškov (1909) a v Zábeze
na Morav (1907), v Opav ve Slezsku (1898), dále reálné

školy v Hodonín (1898), v Lipníku (1898), v Olomouci

(1907) a v Litovli (1901). dále obchodní akademie v Brn
(1908) a uitelský ústav v Polské Ostrav (1905). Všech-

ny tyto stední ústavy byly soukromými, vydržovanými

pomocí Ústední Matice Školské a místních Matic.
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Opatrovny pešly do správy obecní, jakmile správa

obce svena výboru eské národnosti; úspch tento

týká se nkolika mst moravských.

Totéž platí o nkterých soukromých mšanských
školách menšinových na Morav.

V.

Ústední Matice Školská.

Ústední Matice Školská byla založena roku 1880

\ msíci prosinci na podnt eských pedagog a žurna-

list, aby elila snahám nmeckého Schulvereinu, který

v msíci kvtnu r. 1880 byl založen z obavy, že po vstupu

eských poslanc na radu íšskou nastane zmna ve

výkladu zákonodárství a nastane doba i potud slovan-

ským národm píznivjší, že nebude respektována tak

zvaná nmecká država.

Ve schzi zaizovacího komitétu dne 24. íjna 1880

byli pítomni: Dr. Joseí Herold, Dr. Jan Msteky, F. A.

Šubert, Josef J. Koán, redaktor Josef Barák. Josef Král,

Václav Kredba, Adolf Frumar, Adolf Srb, redaktor Anýž

a redaktor Alois Kalenda. Ve složení tomto byly zastou-

peny všechny tehdejší politické strany. Ve schzi komi-

tétu navrhl Kredba, aby se spolek jmenoval »Ústední

Matice Školská«. Text stanov byl poízen hlavn prací

Koránovou. Ve schzi širšího komitétu byli zástupcové

eského Národního klubu, Mladoeši, pak zástupcové

žurnál »Cecha«, »Ceských Novin«, »Pokroku«, »Poli-

tiky« a »Národních List«.

Dne 24. íjna na manifestaní schzi v eském Klubu

pedsedající professor Dr. Kalousek prohlásil, že

k »takovému dílu všenárodnímu, jakým bude psobení

29*
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Ústední Matice Školské, spojí síly své všecky strany

a vrstvy národa našeho bez rozdílu a že nebude jedné,

která by pod jakoukoliv záminkou odtrhnouti a odluo-

vati se chtla od spolené práce národní. Výrok tento

pijat jako fundament, který Matici zstal zachován po-

dnes. Stanovy potvrzeny 15. listopadu, ustavující valná

hromada kO'nána dne 5. prosince 1880. Za starostu zvolen

Dr. Frant. Lad. R i e g e r.

Ústední Matice Školská pedstavila se národu veej-

ným provoláním k Cechm, Moravanm a Slezanm ze

dne 18. prosince 1880, ve kterém svj úkol zevrubn vy-

líila. Organisovala se s poátku jako spolek na zizování

škol obecných a o-patroven, postupem asu však stanovy

její ro^zšiovány a zdokonalovány. Podle nynjších sta-

nov stojí v ele starosta s výborem 45lenným. Pi to-ni

zachovává se zásada, aby zasto^upeny byly v Ústední

Matici Školské všecky smry, život veejný ovládající.

Výbor rozdluje se v pracovní sekce nebo odbory,

jež hlavn pipravují návrhy pro schze plenární; nej-

dležitjší jest odbor hospodáský a odbor školní. V ele

jich jsou námstkové starostovi.

Vývoj Ústední Matice Školské v jednotlivých ob-

dobích charakterisován jest takto:

»Prvních deset rok tanulo matiním inovníkm i po-

litikm na mysli, že Matice Školská svými školami bude

pesvdovati úady o poteb eského vyuování v mí-

stech smíšených a že úady samy, vidouce školy matiní

peplnny eskými dítkami, budou konati spravedliv'

svj úkol a postarají se, aby nákladem veejným byla

mládež vzdlávána. Avšak záhy byli vyvedeni z omylu.

I když v druhém ptiletí života matiního podailo se

zíditi na nkolika místech, kde díve byly školy matiní.
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Školy veejné, pece bylo ím dále tím jasnji patrno, že

zizování veejných škol nebude bez boj. Také nadje,

že se školou matiní pejde do veejné správy uitelstvo

Ústední Matice Školské, se obyejn nesplnila.

innost Ústední Matice Školské v prvních dobách

pohybovala se pod známým heslem zákona Kvíalova.

A práv boue, která po podání návrhu tohoto zákona

se rozpoutala mezi odprci zdravé výchovy eské mlá-

deže, osvítila prudkým svtlem, jaké zápasy ekají

obranný spolek eský. Ústední Matici Školskou. A od té

doby stopovati jest všude snahy eských zákonodárc,

postaviti vyuování na pirozený základ ei mateské a

zásadu tuto uvésti v souhlas s formálními pedpisy o zi-

zování a vydržování škol veejných.

Roku 1890 již bylo patrno, že Ústední Matice Školská

nebude jen institucí doasnou, nýbrž že bude potebí její

obrany tak dlouho, dokud nenastane eskému náro-du ná-

rodnostní mír. A proto v tch dobách domáhá se uitel-

stvo Ústední Matice Školské úpravy svých služebních

plat pro ten pípad, že nebude pejímáno do škol veej-

ných; ponvadž nebylo tehdy možno zíditi fond pen-

sijní — píjm bylo málo — založen fond odbytného a

pracováno usilovn k tomu, aby byly školy matiní na-

hrazovány veejnými a uitelé, pokud možno, s odbyt-

ným pecházeli do služeb pi školách veejných. Zápasy,

které tehdy byly vedeny o školy veejné, byly sice tuhé

a úporné, avšak nevedly celkem k takové persekuci e-
ských rodi, jakou shledáváme v letech pozdjších.

Školy Ústední Matice Školské, i když byly pedmtem
nenávisti, pece byly pokládány za ústavy, jež si národ

eský sám platí a pi nichž tedy nemají initelé nme-
ckého veejného života dvod k odporu z obav financ-
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nich, jak se obyejn tvrdilo. Zápas veden tak, že strany

snažily se ustanoveními zákon odvodniti svj postup.

I když bylo snahou znemožniti zízení nebo rozšíení

školy, pece snaha tato byla maskována formou
zákonnosti.

V tomto období Ústední Matice Školská znan roz-

šíila svou psobnost na školy stední na Morav; ma-

tiní innost stedoškolská, neobyejným zdarem prová-

zená, mla v záptí rozhojnní a zdokonalení stedního

školství moravského; obecné školství pak dalo podnty

k návrhm zákonodárným, jež zejména starosta Ústední

Matice Školské v druhém desítiletí, dvorní rada Dr.

Jaromír Celakovský, uskuteniti usiloval.

Období tetí, od roku 1890 až po naše doby. jest do-

bou zápas doslova krvavých, kdy útok sousteuje se

nejenom na rodie, žádající o zízení školy veejné, nýbrž

i na ty, kdož posílají dítky do škol matiních. Bez vle
odprc eské školy nemá si národ eski' ani za vlastní

peníze vychovávati svých dítek eí rodnou! Snaha

omluviti násilí dvody úspornými nebo dvody právními

ustupuje do pozadí a nepokryt se hlásá jako motiv ve-

škerého jednání proti eským rodim a proti eské škole

národní nenávist a úmysl vyhladiti eské obyvatelstvo,

eskou školu z míst národn smíšených. Odprcové se-

stupují se v mohutné orsanisace, jež se dlí o innost sou-

stavn, pídí se po každé eské duši, vyhledávají se místa,

kde by s úspchem dali se i eští lidé získati pro vc n-
meckou, a hlásá se irá zásada násilí. Dvody, kterými

díve omlouváno jednání proti eské škole, se již neuzná-

vají, a jedinou snahou jest, aby odprcové eské školy

dosáhli rozhodujícího vlivu na školy matiní a na veejné

školy národnostní. Každý takovýto zápas prohlášen za
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vc politickou a na úady školní iní se nátlak, by nej-

luznjšími formalitami zizování škol jak matiních, tak

veejných znesnadovaly, ba i zákony slavn prohlášené

naízeními maily.

V každém z tchto období pozorovati jest rozšíení

innosti školské podle toho, jak poteby eského školství

rostou. První období omezovalo se na školy obecné a

opatrovny, pak pibráno opavské gymnasium, v druhém

období rozšíena innost na stední školy na Morav;

v innosti této pak pokraováno intensivn v období te-

tím, a v 30. školním roce byla nucena Ústední Matice

Školská chopiti se také záchrany škol mšanských.*^

2. innost Ústední Matice Školské pohybuje se ovšem

smrem nkolikerým. Pedním úkolem organisace její

jest opatiti dostaten píjm, aby vlastnímu úelu, zi-

zování a podpoe škol, mohla své jmní vynakládati. Po

této stránce byla Ústední Matice Školská podporována

všemi initeli veejného života. Podle stanov plynou

píjmy Ústední Matice Školské z píspvk lenských,

z dar, odkaz, zábav, divadelních pedstavení, ped-

nášek, výstav. Jistý zdroj píjm, ne sice znaný, avšak

typický, poskytují národní obtiny.-

Clenm a spolenostem dostává se za znanjší pí-

spvky diplom. Návrhy diplom rovnž pocházejí od

eských umlc; odmují se jimi i sbírky do matiních

pokladniek.

1 O poslání Ústední Matice Školské vydal spisek posl. K. Adá-

mek. Chrudim 1895.

2 O národních obtinách matiních vydal spisek Dr. Frant.

Bakovský, pkný feuilleton o nich napsal Jan Neruda, pvodcem my-

šlenky jest pan Arnošt Bilian, umlecká výzdoba pocházela pvodn
od mistra Mikuláše Alše.
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Rovnž první eské pohledové lístky vydala Ústední

Matice Školská/

Finanní sílu Ústední Matice Školské repraesentují

však místní odbory Ústední Matice Školské, jež jsou

spolky filiálními. Úkolem jejich jest opatovati dostatek

píjm a odvádti výtžky svého hospodaení do po-

kladny ústední, aby je vynakládala na školství. V od-

borech jest také sdružena vtšina lenstva. Odbor míst-

ních je 695.

eské asopisectvo všech stran a smr po-

kládalo vždy za svou estnou povinnost hájiti zájm
Ústední Matice Školské, bu iniciativn, nebo i uveej-

ováním odborných lánk a spolkových zpráv, i jiným

zpsobem, každý zajisté se stejnou ochotou, každý pak

podle své síly a svého významu.^

eští umlci a spisovatelé vždy s láskou poskytli ruky

pomocné a šíili slovem, veršem i umním lásku a po-

rozumní pro Matici v národ eském.*

1 Originály pocházely od akademického malíe Brázdy. Pozdjší

pohlednice jsou od rzných eských umlc. Podnt k jich rozšíení

dal spisovatel Ignát Herrmann.

2 Z naízení Dra Jul. Orégra Národní Listy uveejovaly léž in-

serty Matici úpln zdarma. Družstvo Národní Politiky pak vnuje od

roku 1905 po K 10.000 Ústední Matici Školské ze svých výtžk.

Z píspvk tchto postavena škola v Hrušov ve Slezsku.

s Spisovatelé a umlci eští vydali k ptadvacetiletí za vrchní re-

dakce pp. Jaroslava Vrchlického, Františka Heritesa, Františka Sekaniny,

Františka Ženíška, VI. Klusáka a V. Amorta „Dar umlc eských

Ústední Matici Školské", publikaci to umlecky literární. Také výtžek

její byl velmi uspokojivý.

Téhož roku za stejným úelem vyšly zápisky o eském dítti

,Náš Miláek", vydal F. S. Procházka, illustroval Adolf Kašpar, do

které se zapisují události ze života eského dítte.



ÚSTEDNÍ MATICE ŠKOLSKÁ. 409

Ústední Matice Školská, jakožto ústav dobroinný

poutala záhy pozornost eských lidumil, kteí na ni pa-

matují v posledních chvílích etnými odkazy a d-
dictvími. Zastoupeny jsou tém všechny stavy. Nejvtší

vnování pocházejí z poziistalosti Bedicha Schnclla,

policejního komisae v. v., jenž odkázal Ústední Matici

Školské pes K 200.000-—. Josefa Kandrta, z jehož jmní

K 200.000-— zízen pi Ústední Matici Školské fond,

Karla a Karly Vojákových z Prostjova K 118.000—

.

Z pozstalosti Dra Hemana Janovského, advokáta a

statkáe v Trpomchách. pipadne Matici ddictvím pes

pl millionu korun.

Píspvky len zakládajících a ddictví nepatí do

výdejného jmní, nýbrž rzným fondm reservním nebo

pensijním.

innost Ústední Matice Školské jest s úastenstvím

sledována nejenom v naší íši, nýbrž i za hranicemi. Ce-

chové, dlící mimo pvodní svou vlast, nezapomínají nikdy

Nádherným zápisníkem jest „Kronika eské rodiny", uspoádaná

Františkem Táborským a illustrovaná Adolfem Kašparem, do které se

zapisují rodinné události eské rodiny.

Svým asem vyšla, avšak rozebrána jest kniha „Našim dtem";

vyšla redakcí F. Táborského rovnž umlecky vyzdobená.

Knihu „Naše dti" folkloristickou od spisovatele Františka Bar-

toše z Moravy, vydala firma J. Otto ve prospch Ústední Matice

Školské.

Také pi slavnostních spisech eští spisovatelé a umlci rádi v-

novali plody své Ústední Matici Školské. Plody tyto z ásti sebrány

ve sbírku „Ticet proslovil slavnostních".

„Národní písn" ve prospch Ústední Matice Školské illustroval

Mikuláš Aleš.

Allegorii „Obrana eské školy" vnoval Matici prof. A. P o p p.
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na o stední Matici Školskou, zejména pak Cechové ame-

rití zorganisovali i spolky na její poéporu. V této pí-

in jsou význaný dary Cech amerických pi návštv
staré vlasti. Z jednoho takového daru zízena škola Ce-

ch amerických v Libkovicích. Americký rakouský kon-

sul v Americe, pan František Korbel, vnoval na poest

své choti Ústední Matici Školské r. 1910 50.000 K, ze

kterých povstal fond manžel Korbelových. Cechové

amerití pak téhož roku sebrali a prostednictvím pana

Korbela odevzdali milion cent, tedy rovnž 50.000 K.

Výroní zprávy Ústední Matice Školské vykazují

každého roku, kolik dar sešlo se z kterého dílu svta, a

jest význané, že bývají pi tom zastoupeny všecky díly

svta.^

Vynikajícím pracovníkm v oboru školství menšino-

vého, anebo mužm zasloužilým o Ústední Matici Škol-

skou, propjuje valná hromada Ústední Matice Školské

estné lenství.

Ústední Matice Školská jest uznána od státu za ústav

veejný a obecn užitený, a proto osvobozena v jistých

pípadech od placení poplatku kolkového.^

O její finanní síle svdí pehled píjm a vydání za

31 let.

Píjem Vydání

1. 9/12 80 — 30/9 81 K 139.549-94 K 19.955-38

2. 1/10 81 - 30/9 82 „ 176.108-42 „ 74.282-80

3. 1/10 82 — 30/9 83 „ 375.489-32 „ 227.164-04

4. 1/10 83 — 30/9 84 „ 421.857-98 „ 354.555-32

5. 1/10 84 — 30/9 85 „ 299.588-68 „ 353.377-92

6. 1/10 85 — 30/9 86 „ 413.39320 " 346.879-10

1 v novjší dob poádá pednášky o Ústední Matici Školské

spisovatel a výzkumný cestovatel E. St. Vraz v Americe.

2 Od ministra Dra Kaizla.
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Píjem Vydání

7. 1/10 86 — 30/9 87 K 404.910-58 K 355.438-98

8. 1/10 87 — 31/12 88 „ 479,604-84 462.42368

9. 1/1 89 — 31/12 89 „ 314.506'14 376.814-80

10. 1/1 90 — 31/12 90 „ 340.901-68 „ 323.17882

11. 11 91 — 31/12 91 „ 301.817-48 326.581-50

12. 1/1 92 — 31/12 92 „ 348.418-04 „ 319.793-78

13. 1/1 93 — 31/12 93 „ 428293-28 „ 379.394-80

14. 1/1 94 — 31/12 94 „ 445.299-42 „ 408.688-16

15. 1/1 95 — 31/12 95 „ 500.322-46 498.878-90

16. 1/1 96 — 31/12 96 „ 412.795-90 475.844-80

17. 1/1 97 — 31/12 97 ;, 454.547-40 „ 486.016-88

18. 1 1 98 — 31/12 98 „ 478.307-34 549.252-70

Ddictví Schnellovo „ 391.84518 „ 301.172-52

19. 1/1 99 — 31/12 99 „ 571.565-54 517,481-20

20. 1/1 900 — 31/12 900 „ 516.163-19 552.810-36

21. 1/1 901 — 31/12 901 „ 551.198-95 539.489-63

22. 1/1 902 — 31/12 902 „ 576.958-77 578.816-95

23. 1/1 903 — 31/12 903 „ 575.459-81 634.443-16

24. 1/1 904 — 31/12 904 „ 614.088-49 „ 663.081-16

25. 1 1 905 — 31 12 905 „ 701.757-88 „ 699.787-82

26. 1/1 906 — 31/12 906 „ 716.250-50 „ 733.450 42

27. 1/1 907 - 31/12 907 „ 784.238-80 772.56604

28. 1/1 908 — 31/12 908 „ 778.342-69 856.034-39

29. 1/1 909 — 31/12 909 „ 1,402.219-25 „ 1,216.172-30

30. 1/1 910 — 31/12 910 „ 1,298.062-18 „ 1,298.837-—
31. 1/1 911 — 31/12 911 „ 1,007.837-55 „ 1,156.272-88

Úhrn K 17,221.700-88 K 16,858.938-19

3. Školská innost Ústední Matice Školské jest

jednak direktní, jednak nepímá, prostednictvím míst-

ních Matic nebo spolk, jimž poskytuje Ústední Matice

Školská podporu finanní a nkdy i pejímá za jejich

ústavy zodpovdnost vi úadm, jednak podporováním

škol veejných.

Právní základ školské innosti matiní
tkví v lánku 17. základních zákon státních ze dne
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21. prosince 1867, podle nhož každý oban státní má
právo ústavy vyuovací a vychovávací zizovati a na

nich vyuovati, když dle zákona prokáže, že jest k to-mu

zpsobilým, a dle nhož vyuování domácí není tímto

zpsobem omezeno. Ovšem podléhá jako vešker vy-

uování a vychovávatelství nejvyššímu ízení a dozor-

ství státnímu. Další právní základ soukromých škol tvoí

íšský zákon ze dne 14. kvtna 1869 v §u 68. až 73. Podle

tohoto zákona žádá se. aby uitelstvo ústav soukromých

mlo tO'UŽ zpsobilost uitelskou, jako mají uitelé škol

veejných stejného druhu (rakouské státní obanství, ná-

ležité odborné vzdlání, mravní bezúhonnost). Výjimku

mže povoliti ministerstvo.

Plán vyuovací má se srovnávati aspoi s tím, eho
se žádá na školách veejných. Ústav má býti zízen tak,

aby dítky v nm na zdraví škody nebraly. Díve, než se

pedsevezme jakákoliv zmna na povolených ústavech,

musí býti vc oznámena úadm školním. Srovnává-li se

zízení a úel vyuování školy soukromé se zízením a

úelem vyuováni školy veejné, mže obdržeti od mi-

nistra záležitostí duchovních a veejných právo veej-

nosti, to jest vydávati právoplatné vysvdení žákm.

Pro uitelstvo, psobící na škole s právem veejnosti,

plyne ješt i další výhoda, že totiž požívá stejných úlev

v píin branné povinnosti, jako uitelstvo škol veej-

ných, dále, že léta na škole s právem veejnosti ztrávená

zapoítávají se do služby pi školách veejných (akoliv

zemský výbor mže zapoítati všechna léta služební na

školách soukromých ztrávená), a dále, že se v králov-

ství obecným školám, právem veejnosti nadaným, pokud

jimi vzniká úspora zemskému fondu školnímu, poskytuje

zemská subvence.
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Ustanovení tato, zdánliv výhodná, obsahují ovšem

v praxi etné mezery, iež snažil se odstraniti z ásti ád
školní a vyuovací. (Vydaný naízením ministerstva vcí

duchovních a vyuování ze dne 29. záí 1905 . 13.200.)

Oadm školním jest ponechána dosti znaná moc pi

zkoumání žádostí o povolení ke zízení a otevení školy.

Záleží-li na tom, aby z dvod národnostních žádost byla

utajena, povstává nebezpeí pro samo povolení školy,

má-li se žádati u jinojazyného duchovního úadu o pr-

kaz, že pevezme vyuování náboženské na budoucí sou-

komé škole, aneb, má-li se žádati již ped podáním ná-

vrhu o povolení školy u píslušné konsistoe o udlení

kanonické misse k vyuování náboženství budoucímu

uiteli.

Daleko nebezpenjší však bývají spory o umístní

školy soukromé, která po této stránce vyhovovati má
týmž pedpism zákona, jako škola veejná, jak obsa-

ženy jsou dílem v zákonech zemských, dílem v pra-

vidlech ministerstva kultu a vyuování, jaké vlastnosti

mají míti školní budovy a jich ásti, jakož i jaké má býti

potebné školní náadí, a eho šetiti má pée o zdraví

dítek na tchto školách. Pro rzné zem ovšem jest vy-

dáno naízení rzné formou, avšak obsahem jest pro vše-

cky zem tém stejné. I povstává bez mála pi každé

soukromé škole otázka: »kteTý úad jest oprávnn, jako

úad stavební, plány na stavbu zkoumati, udíleti povo-

lení stavební, jakož i povolení obývací ?« V píin škol

veejných jest otázka tato rozhodnuta; stavebním úadem
jest píslušná školní rada; strany škol soukromých praxe

kolísá. Obce reklamují pro sebe právo o žádosti rozho-

dovati, avšak vedle toho okresní školní rada, jako orgán

školní, jest oprávnna i povinna stavební projekt i vysta-
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vnou budovu ohledati a pro úely školské schvalovati.

I stává se nezídka, že autonomní stavební úad (obec,

okres, zemský výbor) bu odepe dáti stavební povolení,

anebo povolení k užívání, kdežto okresní a zemská školní

rada o téže budov povolení takovéto vydají. Spor byl

ešen na Morav v píin školy Ústední Matice Školské

v Hnvotín u správního soudu. Správní soud^ výslovn

prohlašuije:

„Co se pedevším týká otázky kompetence, nepodléhá, hledí-li se

na veškeré zákonodárství školské, nejmenší pochybnosti, že posuzovati

a rozhodovati, zda stavba, jež se má provésti, anebo budova, která již

stojí, jest vhodnou pro úely školské, zda jí smí býti použito k umístní

školy, náleží do oboru psobnosti vyuovací správy a z vlivu auto-

nomních úad školních naprosto jest vyata.

Pokud pedevším jest uvažovati o školách veejných, obsahuje

zemský zákon moravský ze dne 24. ledna 1870 ís. 70. zem. zák.

§§ 13. a 17. o poloze, stavebním provedení a vnitním zízení školních

budov a ueben zásadní ustanovení, jež vykonávati podle provádcí

klausule zákona (§ 63.) spadá do oboru psobnosti ministerstva kultu

a vyuování, nebo úad školních, ministerstvu podízených.

Totéž obsahuje naízení ministerstva kultu a vyuování ze dne

17. ervence 1875 ís. 36 zemského zákonníka, vydané podle lánku

17. citovaného zákona s maíerielními ustanoveními o této vci v § 20.

naízení kompetenních, pcdle nichž pouze školní úady mají posuzo-

vati vhodnost nové stavby, nebo plán stavebních pro školní úely a

jen tehdy, schvalujíce plány stavební, mají si vyžádat dobré zdání zem-

ského výboru, jestliže na stavbu má býti pispíváno také z penz zem-

ských.

Dsledn podle zásadního stanoviska zákonodárství školského

odal stav. ád pro markrabství moravské ze dne 16. ervna 1894

1 Rozsudek správního soudu ze dne 9. srpna 1904:

Stížnost k správnímu soudu byla pracována v kancelái Ústední

Matice Školské, ped správním soudem zastupoval Matici Dr. Pemysl

Šámal.. Podobný rozsudek byl vydán v píin škoiy Ludvíkovy ve

Vídni v III, okresu, která byla z rozkazu magistrátu zavena.
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ís. 64 zemského zákonníka v § 137. rozhodování o povolení staveb-

ním pro veejné budovy školské pravomoci úad samosprávných a

pikázal je úadm politickým. — Pokud však jde o umístní soukro-

mých ústav školních v budovách, které již jsou - a jen o tento

pípad jest v dnešním sporu rozhodovati — vychází z § 70. íš. zá-

kona školního rovnž patrn na jevo, že jenom školní úadové jsou po-

voláni zkoušeti, zda místnost vyhlédnutá k umístní takové soukromé

školy hodí se pro úely školské a že pi zkoušení této specielní vhod-

nosti jest vylouen každý autoritativní vliv samosprávného úadu sta-

vebního."

Obmezení pravomoci obce plyne tedy z íšského zá-

kona školského a platí pro všecky zem.
V království eském zemský výbor domáhal se svým

asem vlivu stavebních úad auto-no-mních na stavby

veejné. Zemská školní rada prohlásila, že, pokud se týe
škol veejných, vc jest upravena naízením ministerstva,

pokud se škol soukromých týe, nenamítala nieho proti

úasti autonomních úad, ímž zpsobeno, že jsou mezi

úady školními a mezi úady obecními ve píin sou-

kromých škol stále rozpory možny.^

Rozumí se. že škola nesmí býti otevena díve, dokud

k tomu nedá zemská školní rada anebo zmocnná okresní

školní rada své svolení. Pi stedních školách ovšem jest

potebí ke zízení školy svolení c. k. ministerstva kultu

a vyuování.

Z vylíeného stavu však vychází na jevo, že školám

soukromým mohou se stavti v cestu pekážky zrovna

tak nepekonatelné, jako pi zizování škol veejných a

že zákon sám neposkytuje dostatek ochrany.

Proež hledán i jiný zpsob nahraditi školní vyuo-
vání jazykem mateským a to jest »vyuování domácí«,

1 Dsledkem toho jest na p. zavení školy matiní v Tcšovci

u Lanškrouna r. 1912 a v . Bernšláku.
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které jest dovoleno i. 17. základních zákon státních a

upraveno školním ádem, a to i. 203., podle nhož není

nikomu dovoleno vyuovati školou povinné dítky nko-
lika rodin uebným pedmtm obecné školy, a 204.,

podle nhož rodiové jsou oprávnni vyuovati, anebo

dáti vyuovati dítky své uitelem domácím. Dítko tako-

véto však musí podrobiti se zkoušce na nkteré k tomu

ustanovené škole obecné z naízení úadu školního a jest-

liže dít není vyuováno náležit, jest oprávnn školní

úad naíditi, aby bylo dáno do školy veejné nebo sou-

kromé s právem veejnosti. Také soud, jakožto úad
opatrovnický, mže býti dožádán za pomoc. Avšak z to-

hoto domácího vyuování, které opravdu v nkterých

místech se ped otevením školy soukromé zavedlo tím

zpsobem, že uitelé Ústední Matice Školské byli domá-

cími uiteli v rzných rodinách,^ mohou povstati a sku-

ten povstaly optn rozpory, nebof, když v míst ne-

bylo eské školy soukromé, byly pikazovány dítky n-
mecké škole veejné, jakožto škole pro dítky povinné.

Proti tomuto opatení ovšem podali rodiové stížnost,

která však nedospla k zásadnímu rozhodnutí.-

Ostední Matice Školská snaží se, aby školy její byly

nahrazeny co možná záhy školami veejnými. Vždy exi-

stence školy matiní a návštva její má býti práv pa-

trným dkazem, jak jest eská škola velice potebná.

1 stejného zpsobu používá i spolek „Komenský" ve Vídni.

2 V Janoušov na Morav vc ešena opovzenou stávkou škol-

ních dtí, jež skonila tím, že byla otevena škola „úelná". Rodiové

trestáni nebyli. V Ervnicích byli rodiové odsouzeni do vzení pro ne-

posílání dítek do nmecké školy, avšak ti, kteí ádným zpsobem do-

mácí vyuování ohlásili a proti naízení dáti dítky do veejné školy

nmecké podali stížnost, nebyli nuceni k výkonu trestu. Stížnost jejich

však není formáln vyízena.
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Jakmile bylo vydáno heslo o ryzosti nmeckých míst,

obracejí zastanci hesla tohoto stále vtší pozornost ke

školám Ostední Matice Školské, jimž pipravují rzné
pekážky, nemenší nežli školám veejným. Po této strán-

ce byly vydány i nmecké letáky Národní Radou n-
meckou a z dívjší doby spis Dra Langra, obsahující ja-

kýsi návod, kterak zabraovati eským školám minorit-

ním a také ovšem pekážeti Ústední Matici Školské.

Spory, které v jednotlivých obcích odtud vznikají, bý-

vají pedmtem veejných diskusí neb interpelací ve sbo-

rech zákonodárných. Sem aditi jest také vznik tak e-
eného sporu eskopolskéh o. Povstal tím, že

Ostední Matice Školská ve Slezsku v Rychvald
zídila své školy, akoliv podle sítání lidu v Rychvald

objevilo se pouze 6 oban obcovacího jazyka eského.

Zjistilo se však, že v Rychvald jest Cech daleko více,

nebo matiní školy, celkem o deseti tídách, navštvuje

pes 600 dtí. Podstata sporu spoívá v tom, že na T-
šínsku i na ásti východní Moravy žije vtev eského

náro-da, jejíž náeí jmenuje se lašské, a jehož zvláštností

jest to, že podobn jako polština dává pízvuk na ped-

poslední slabiku slova. Avšak, jak svdí Moravská dia-

lektologie Frant. Bartoše,^ jakož i publikace specieln

Slezskem se obírající, na p. »Naše Slezsko*.- ítati jest

Lachy k národu eskému, teba ped Poláky ustupovali.

Vyhlídal správn poznamenává: »Na rozhraní jazykovém

(eskopolském) záleží nyní na duchovním správci. asto

podle rozhodnutí jeho zmní se jazyk v kostele i ve škole.

Na prospch Polák psobí se hlavn v Bohumín, Díma-
rovicích, Doubrav a Petrovicích.«

1 F. Bartoš, Dialektologie Moravská, nákladem Matice Brnnské.

2 Od Jana Vyhlídala „Naše Slezsko", v Praze 1910.

eská Politika. V. 30
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Druhou vtví eskou na Tšínsku jsou Valaši, po-

dobn jako na Morav. Rozdíl jest dílem v náeí, dílem

v kroji. Valaši pocházejí z Rumunska a assimilovali se

Jidu slovanskému. Další, bezprostední píinou sporu

jest, že na Slezsku Poláci pejí více školství a kultue

nmecké, nežli své vlastní. Po této stránce nebylo možno

dosíci ani souhlasu obce polské, aby se pipojila k akci

o odvolání naízení o povinném vyuování nmin. Se

stanoviska Ústední Matice Školské jest práv tento mo-

ment rozhodným: nebží ani tak o spor esko-polský,

jako spíše esko-nmecký.

Pokud se stedních škol týe, práv existence a hojná

návštva škol matiních ukázala státní správ potebu

a diivodnost škol veejných, takže podailo se vtšinu

škol tchto nahraditi veejnými. Jsou to: gymnasium

v Uherském Hradišti, nyní státní, gymnasium v Opav,

státní, reálné gymnasium v Místku, státní, gymnasium

Matice Vyškovské ve Vyškov, státní, gymnasium v Zá-

beze, státní, reálná škola v Lipníku, zemská, reálné

školy v Hodonín, zemské, reálná škola v Litovli, zem-

ská. Mimo to umožnila Ostední Matice Školská zízení

státní obchodní akademie v Brn, která založena byvši

pod záštitou Ostední Matice Školské z vnování cis.

rady J. Neffa, tak zmohutnla, že sama staila ze svých

píjmij udržeti se bez zvláštní pomoci Ústední Matice

Školské a mohla býti pevzata r. 1909 do správy státní,

a zízení eských poboek pi uitelském ústav v Opa-

v, kteréž nahrazeny samostatným uitelským ústavem

eským v Polské Ostrav.

4. Ústední Matici Školské ovšem, jako vydržovatelce

škol, bylo starati se také o zabezpeení uitelstva. Až do

roku 1890 bylo uitelstvo matiní stejn honorováno jako
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uitelstvo Škol veejných v píslušných místech. Když
však se objevilo, že po zízení školy veejné ne vždy

uitelé matiní pecházejí do služeb veejných, 'bylo teba

uiniti opatení jiné. I zaveden personální systém úpravy

:plat. Uitelé se zkouškou dosplosti mli služného

500 zl., uitelé se zkouškou z<psobilosti 600 zl., po dvou

letech 700 zl. a nárok na kvinkvenálky po 70 zl. Funkní

pídavek správc škol ídil se potem tíd. Místo pense

bylo vymováno odbytné, na které si pipláceli uitelé

5 procent, péstounky 3 procenta. Odbytné se vymovalo
podle poctu let, nejvýše bylo 12% roního služného ná-

sobeného potem let od definitivy, teba i veejných

služeb ; mimo to se vracely s úrokem i vlastní píspvky.

Od roku 1902 zaveden jest však systém^ nový, i pro-

vádny dsledn zásady personálního postupu v ten

zpsob, že uitel se zkouškou dosplosti má msín
služného 100 K, z ehož si však platí píspvky na poji-

štní soukromých úedník, uitel se zkouškou zpsobi-

losti obdrží 105 K a zvyšuje se suma tato až na 120 K-

Uitelé, kteí nemohli býti zaazeni do první tídy, avšak

mají býti trvale ve službách Ústední Matice Školské po-

necháni, po pti letech obdrží 1440 K- Suma tato se zvy-

šuje až do 1680 K. Uitelé první tídy (definitivní) mají

základního služného K 1680-—. Mimo pense podle zákona

o pojišování soukromého úednictva, zaruuje se jim

z Pensijního fondu Kneidlova doplnk, podle stejných

percentuelních norem jako na školách veejných', s tím

rozdílem, že se ítá služební doba od vstupu do služeb

Ústední Matice Školské a nikoliv snad od zkoušky zp-

sobilosti. Správce školy má za správu naturální byt, po

lOleté služb funkní pídavek ron K 200-—, ídící

uitel ron funkní pídavek K 300-— do pense vpoi-

30*
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tatelný. Dítky uitelské, jež se vzdlávají mimo psobišt

otcovo na škole vyšší než obecná, nebo uí se emeslu,

obdrží stipendium, pokud prospívají, 100 K. Vdovy po

matiních uitelích obdrží pensi 40% služného m.anželova,

na dítky pak výchovné od 20—50 K msín, do dvacá-

tého, nebo i do 24. roku.

iPstounky (uitelky škol mateských) mají nyní služ-

ného msín 70 K v nejnižší tíd, v II tíd 75 K až 80 K
msín dle doby služební, pstounky definitivní 82 K až

132 K msín; všechny jsou pojištny dle zákona o za-

mstnancích a uitelky nejstarší mimo to i fondem Knei-

dlovým.

Podobným zpsobem jest postaráno o personál kan-

celáe Ústední Matice Školské, s tím toliko rozdílem,

že místo roního zvyšování služného jsou kvinkvenálky.

O rozvoji ústav svdí tyto výkazy:
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Pehled míst, kde zízeny matiní ústavy a kde Ústední
Maticí Školskou vybojovány eské školy veejné

do 31. prosince 191 0.^

Výklad: š = škola, o = opatrovna, g = gymnasium, = echy,
M = Morava, S = Slezsko, r = reálka, u. ú. = uitelský ústav, a = ob-

chodní akademie, d. v. ^^ domácí vyuování, zr. = zrušeno, r. g.= re-

álné gymnasium, m. š. = mšanská škola.

S.

rok
Místo Škol: í okres Zem

U

Zveejnno
roku

1880
až

1881

Brno
Liberec

Týž
Týž

M 1885 M. B.

pevzala

1881

až

1882

Prachatice

Nýany
Liberec^

Prachatice

Znojmo

Týž
Stíbro
Týž
Týž
Týž

o

š

š

M š

1884-5
1884-5
1908-9

1882

až

1883

Beclava
Kromíž

Krumlov
Lipník

Litovel

Most
Olomouc
Opava
Prostjov
Teplice

Terezín

Znojmo
Bezdín
Duchcov
Jihlava

. Krumlov

. Kubice

Litovel

Most

Hodonín
Týž
Týž
Hranice

Týž
Týž
Týž
Týž
Týž
Týž
Litomice
Týž
Turnov
Týž
Týž
Týž
Domažlice
Týž
Týž

M
M o

M
M 0.

M
S
M
C

M
C š

C š

M š

š

C š

M š

C š

1887-8

1900-1

1908-9
j

1896-7

1884-5

1885-6
1890-1

1885-6
1888-9
1885-6

1890-1

1 Sestavil Jan Hocke, jednatel ÚMŠ.
2 Pro nepiškolené obce po zveejnní soukr. školy ÚMŠ pone-

chána i nadále vedle . školy veejné škola matiní.
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S.

rok
Míslo Školní okres Zem

U

Zveejnno
roku

1882
až

1883

Nýany
Rudolfov

ež
Sulislav

Trutnov

Uhínov
Vranov

Stíbro
Budjovice .
Podboany
Stíbro
Týž
Hranice

Stíbro

š

c š

c š

š

c s

M š

§

1884-5
1890-1

1884-5
1886-7
1884-5

Z r. 97-8

1883

až

1884

Duchcov
Hodonín
Rudolfov

Trutnov
Zatec

Dubenec
Osek Nový
Teplice

Terezin

Opava

Týž
Týž M
C. Budjovice
Týž c
Týž c o

Kr. Dvr c š

Duchcov c š

Týž c š

Litomice c s

Týž s g

1888-9
1897-8
1895-6

1898-9

1884

1885

Dobany
Hranice

Jihlava

Kateinky
Litomice
Postoloprty

Píbor
Dobany
Kounov
Litomice
Postoloprty

Zatec

Uh. Hradišt

stíbro
Týž
Týž
Opava
Týž
Zatec

N. Jiín
Stíbro
Zatec

Týž
Zatec

Zatec

Týž

c
M
M
S
C

o
M

š

c š

c š

š

c š

M g

1907-8

1889-90
1897-8

1890-1

1885

až

1886

Klimkovice

Kyjov

Rochlice

Zábeh
D. Nemajov

Bílovec

Týž
Liberec

Týž
Dvr Král.

s
M o

C o

M
š

1903-4

1907-8
z r. 1889
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S.

rok
Místo Školní okres Zem Zveejnno

roku

1885
až

1886

Opava
Pelechy

Všekary

Týž
Domažlice
Horš. Týn

1887
až

1888

M. Krumlov
Tis-N. Dvr

Týž
(Žlutíce)

M
z r. 1882-3

1888
až

1889

Kolešovice

Osek Nový
Tebenice
Boršov
Kolešovice

Podboany
Duchcov
Litomice c
C. Budjovice c
Podboany 1897-8

1889
až

1890

Bzenec
Bílina

Jablonec n. N,

Pohled
Rejdíce

Nová Ves

Uh. Hradišt
Duchcov
Týž
N. Brod
Jablonec

Tebo

M 1896-7
1897-8

1910

1890
až

1891

Hodkovice
Hodkovice
Prapoišt
D. Sekyany
D. Hán

Liberec

Liberec

Domažlice
Stíbro
Duchcov z r. 1892-3

1891
až

1892

1892
až

1893

Hroby Duchcov

M. Krumlov
Libchov
Hlávkov
Hostomice^
Košfanyi

Libchov
Šicndorf N.
Trnovanyi

Týž
Duba
N. Brod
Duchcov
Teplice

Duba
N. Brod
Teplice

M
C
C š

š

c š

c š

c š

š

1901-2

1907

1904

1 Pro nepiškolené obce po zveejnni soukr. školy ÚMŠ pone-

chána i na dále vedle . školy veejné škola matiní.
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S.

rok
Místo Školní okres Zem >!-.

U

Zveejt no
roku

1893
až

1894

Košfany

Podmokly
Trnovany
Honosíce

Podmokly
Ranná

Teplice

Dín
Teplice

Stíbro
Dín
Louny

c o

c
š

š

š

z r. 1895-6

1894
až

1895

Hostomice
Kopisty

Vítkovice

Cibotín

Kopisty

Vítkovice

Hodonín

Duchcov
Most
Mor. Ostr.

N. Brod
Most
Ostrava M.
Týž

o

M
š

C š

M š

M r

1895-6

1892-3
1897-8
1898-9

1895
až

1896

ouš
Podsedice

Záluží

Žírec

Lipník

Místek

Brno

Most
Litomice
Most
Kr. Dvr
Hranice

Týž
Týž

.

c
š

c š

š

M r

M g
M a

1908-9

l?98-9

Školy v Lipníku a Brn založeny z fondu >, Neffa.

1896
až

1897

Bílina

Blížejov

Blížejov

Beznice n. L,

Bežánky
Janoušov
Malešice

R. Šediviny

Zábeh

Duchcov
Horš. Týn
Horš. Týn
Ústí n. L.

Duchcov
Zábeh
Stíbro
N. Msto
Týž

M

M

z r. 1907-

1906-7
1904-5

1897-8

1897
až

1898

Lom
Pehoov
M. Ostrava

Most
Podboany
Týž M

o

š

r.g.
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S.

rok
Místo Školní okres Zem 5-

U

Zveejnno
roku

1898
až

1899

Beznice n. L
Kuniky
Tebušice

Ústí n. L.

Frýdek

Most

c o

s š

s

1901-2

1899
až

1900

Frýdek

Frýdek
Kuniky
Vyškov

Týž
Týž
Týž
Týž

S
S

S
M

1905-6

1900
až

1901

Bhánky
Ledvice

Teplice

Duchcov 1901-2

1901
až

1902

Lovosice

Litovel

Litomice
Týž

C
M 1901-2

1902
až

1903

Skalice

Hnvotín
Hranice

Rychvald

Olomouc
M. Ostrava

M. Krumlov
Olomouc
Kaplice

Fryštát

Týž
Týž

M
M š

š

S š

M r

M
1

S

1903

až

1904

Kunice M.
Bhánky
Orlický

Svtec '

N. Výskytná

N. Ulice

Frýdek

Teplice

Lanškroun
Duchcov
N. Brod
Olomouc

s

c š

š

c š

M š

1

1910
zav. 1909-10

1908-9

1904
až

1905

p. Kounice

Židlochovice

Prasetice

Tchonín

Brno
Hustopé
Teplice

Zamberk

M o

M
š

š

1905
až

1906

Pívoz
Rokytnice

Ostrava Pol.

M. Ostrava

Žamberk
Frýdek

M

S 1905-6
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S.

rok
Místo Školní okres Zem Zveejnno

roku

1906
až

1907

Bežánky
Nová Ulice

Hradec
Plá Vžovatá
Nový Jiín
Radíkov Dol.

Rychvald

nuchcov
Olomouc
Opava
Krumlov
Týž
Daice
Fryštát

M o

S

C š

M š

M š

S š

1907
až

1908

Pavlovice

Ržodol
Trnávka
Prapoišt
Prasetice

N. ernovice
Pavlovice

Novosady
Hrušov
Volovec

Ervnice

Olomouc
Liberec

M. Tebová
Domažlice
Teplice

Brno
Olomouc
Olomouc
Frýdek

Tšín
Chomutov

M o

c
M

o

C
M š

M š

M š

S š

S š

d.v. 1908-9

1908
až

1909

Lovosice

N. Jiín
Šilperk

Úsovi
Krousov

i
Karvín

Vrchlabí ^

Libkovice

D. Jietín*

D. Litvínov 3

Litomice
Týž

' Zábeh
Zábeh

I

Sušice

Fryštát

I

Týž
Duchcov
Most
Most

C
M
M
M

S

o
o

š

š

š

š

š

š

d.v.

d.v.

1909
až

1910

Cukmantl
Hustopee
Kíž erv.
Litice

Teplice

Týž
Nm. Brod
Plze

M š

š

š

1 Pevzata od Matice úsovské.

* Neotevena pro stavební potíže obcí inné.
8 Domácí vyuování nahrazeno školou matiní.

* Pevzata od Nár. Jednoty v Brn.
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S.

rok
Místo Školní okres Zem

U

Zveejnno
roku

1909
až

1910

Ran tiov

Vimperk
Želetice ^

MístelJ-Koloredoy

Proboštov

Studýnky D.

Hrušov
Jakta
Orlová

Jihlava

Prachatice

Znojmo
Místek

Teplice

Zábeh
Fryštát

u Opavy
Fryštát

M š

š

M š

M

M
S
S mš.
s r.g.

1910
až

1911

Polika š

Fryštát S š

Fryštát S

Teplice C š

Most C s

Vrchlabí š

Tšín s š

Fryštát s š

Zábeh M
Olomouc M
Hranice M
Vrchlabí

Opava s
Prachatice C

Brnnec
Bohumín

RycliYald-Podlesi

Novosedlice

Obrnice

N. Svžt-Harracliov

Tošonovice

Vrbice

Bohdíkov .
Novosady
Spálov

N. Syt-Harraclioy

Štítina

Vimperk

Tajemník výboru M. Ú. Š. JUC. Dvoák pak v lánku, zaad-
ném do spisu „echové a jejich obrana", konstatuje:

„Dne 31. prosince 1911, tedy ku konci jedenaticátého roku své

innosti, vydržovala Ústední Matice Školská celkem 151 ústav, z nichž

bylo: 79 škol obecných (55 v ., 14 na M., 10 ve SI.), 68 opatrován

(41 v ., 21 na M., 6 ve SI.), 1 reálné gymnasium (Orlová), 2 mšf.

školy (Jakta u Opavy) a 1 díví prmyslová škola pokraovací (Pra-

chatice). Na všech tchto ústavech matiních je zamstnáno celkem 522

osob (professor, uitel, pstounek atd.), jichž služné msíní na p.
na prosinec 1911 inilo jist pkný peníz 44.999 K 69 h! Za to však

také poet žactva je úctyhodný. inil dle zápisu na po4tku školního

í Pevzata od Nár. Jednoty v Brn.
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roku 1911— 12 celkem 15.010 t. j. o 938 více, než ve školním roce

1910—11!

Vzpomeneme li ješt, že Ústední Matice Školská podporuje zcela

pravideln celou adu škol veejných, pokud s eského stanoviska jsou

národnostn dležitý, a že na tchto podporách vydala v roce 1911

úhrnem 71.211 K 32 h (z toho „Komenskému" ve Vídni 14.000 a Matici

Školské v Brn 8000 I<), pak teprve máme jasný obraz o práci, jakou

Ústední Matice Školská na poli školském koná.

A jsou to — tém veskrze — suchopárné cifry, nudné snad,

avšak velmi výmluvné: mluví jasnji, než kdybychom sebe více slovy

vykládali význam a dležitost Ústední Matice Školské.

Podle stanov je úkolem Úslední Matice Školské „zizovati, vy-

držovati a podporovati v zemích rakouských školy, jakož i opa-

trovny a školy mateské s eským jazykem vyuovacím, zvlášt v obcích

takových, kde zízeni školy nebo opatrovny pro dti eské nelze dosíci

nákladem veejným". Tof úkol, jaký Matici oznaili její zakladatelé,

úkol, jejž plní po 31 lei poctiv a svdomit. A ze zrna hoiného,
jež s láskou upímnou v eskou pdu roku 1880 vsadili mužové, kteí

o blaho a zdar vlasti i národa mli srdenou péi, vzrostl za 31 let

strom mohutný, košatý, pstovaný svdomitou prací a zalévaný povždy

horoucí láskou eského lidu. Strom, o jehož dnešní mohutnosti sotva se

zdálo tm, kteí zrnko kladli v úrodnou pdu."

VI.

Doslov.

1. Otázka školství menšinového jest zajisté jednou

z nejsvízelnjších otázek našeho veejného života. Nelze

stanoviti pro posouzení její normy jednotné, naopak pi-

hlížeti jest ke všem momentm, jež na školství mají vliv.

Neurovnaná otázka národnostní, zákonodárství škol-

ské i úprava pomr sociálních, jakož i uplatování po-

litické moci, rovnž rznost politických názor a pro-

gram, na p. národnostního a státoprávního, zasahování

živl politických do rozhodování úad školních, psobí

zde vtší i menší mrou v rzných obdobích. Proto také
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nelze aprioristicky prohlásit, jak zjednati nápravu neut-

šeného stavu, a jest pochopitelno, že tém všechny ná-

vrhy o menšinovém školství jsou novellami zákon, a že

od podání zákona Kvíalova až po nejnovjší dobu je-

vilo se práv v zásadních otázkách znané kolísání. Jed-

notný zákon o školách národnostních dosud nebylo lze

skonstruovati. Jedno zdá se jistým: Kdyby bylo možno

uskuteniti zákon národnostní, t. j. normy, jimiž se ná-

rodnost snad dle zevnjších znaki zjišuje a úinn
chrání, že by otázka byla ponkud zjednodušena. Avšak

v tomto smru práv uinn sotva první krek a stojí

proti názoru to-mu mínní uenc, že národnost podle

objektivních známek zjistiti vbec nelze.

Jiný návrh jest oprava zákon školských a tu tužby,

pokud se menšinového školství týe, byly již r. 1903 men-

šinovým uitelstvem na sjezdu všeho uitelstva v Praze

velmi významn praecisovány návrhem, aby školství

bylo pozemštno.

Ale bez ochrany menšin národnostních by za nynj-

šího stavu mlo uskutenní tohoto návrhu na p. ve

Slezsku v záptí úplné ponmení slovanského školství.

Avšak pi tom nelze si zatajovati, že školské zákono-

dárství již nedostauje potebám doby, a mlo by býti

revidováno a na jednotný základ postaveno; otázka po-

zemštní veškerého školství teba pi zachování principu

personální a národnostní autonomie stále a stále dere se

do popedí a nenaráží ani na stran nmecké na zásadní

odpor, alespo soudíme-li podle spisu dra Baernreithera

»Zur bóhmischen Frage«. Jest zajisté zjevem abnormál-

ním, že zemský výbor, nesoucí vtšinu nákladu na

obecné školy veejné, nemá na nich ani tolik vlivu, jako

vydržovatel škody soukromé na své škole.
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Obsáhnout otázku tuto bez dkladného studia pra-

men práva národnostního i bez dkladné znalosti po-

mr eských menšin jest tém nemožno. Sporé, byf

i velmi piln sestavené publikace nepodávají pehledu

úplného. Ale také znalost života menšinového sama o sob
nedostauje; jako nemocný sám sebe vyléiti nemže,
tak také menšiny eské jsou píliš málo organisovány,

než aby se mohly spoléhati, že jen ti mohou zjednati zá-

konodárnou nápravu, kdo mezi nimi sami žijí a tak po-

mry jejich z vlastní zkušenosti znají. Problém jest píliš

složitý, než aby mohl býti ešen bez souinnosti všech

a za vdcovství nejlepších hlav.

Literatura. Podle povahy vci jest pihlížeti ne-

jenom ke spism specieln školským, nýbrž ke spism a

projevm o otázce národnostní vbec a programu národ-
nostním, dále statistikám ei obcovací i ei mateské
a rozboru píslušných otázek, konen monografiím v-
novaným rozvoji a životu menšin, jakož i spism a po-

sudkm, odnášejícím se k zákonodárství nejenom škol-

skému, nýbrž i národnostnímu, konen k asopism, jež

o vcech zprávy podávají, dále i k pracím a projevm
odprc eského školství národnostního, pak ke spism,
týkajícím se reformy veejné správy.

Mimo zprávy již díve citované bute zvlášt uve-
deny: »Ceské menšiny v severovýchodních a východních
Cechách«, v Praze r. 1910, nákladem Národní Jednoty
Severoeské, napsal Jeroným Subrt a spolupracovníci;

tam jest i pehled literatury. Sprachengrenze und
Deutschtum in Bóhmen, Dr. J. Zemmrich, Brunšvík
1902. »Qutachten der Národní Rada eská uber
die Bienerthsche Regierungsvorlage« v Praze 1910.

Cechische Revue: »Die Volkszáhlung von 1910«, obsahu-
jící posudky Dra Dobroslava Krejího, Antonína Hubky,
Josefa Kálala, Dra Ant. Boháe a Dra Frant. Weyra a jako

samostatný otisk »Die ósterreichische Umgangssprachen-
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erhebung im Lichte der Wahrheit«, Praha 1911, »Pehled
vývoje eské jazykové otázky« napsal Dr. J. Kapras,

vyšlo v Praze 1910, J. A. Komenský, »Štstí národa«,

peložil Dr. Novák (Praha, Svtová knihovna, nákladem
J. Otty), Nationalitátenprobleme der Qegenwart. Maxim
Anin, Riga 1910. »Zur bóhmischen Frage« od Dra
Baernreithera, Vídetí 1910, »Z ústavního vývoje

Habsburského mocnáství* napsal Dr, Karel Kadlec,

Praha 1912, »Obcovací e jako prostedek sesilující ná-

rodní državu nmeckou v zemích koruny eské zvláš
a v Rakousku vbec« napsal JUC. Jan Srb. (Zvláštní

otisk 9. oddílu spisu: »Sítání lidu v král. hlav, mst
Praze a obcích sousedních, provedené 31. prosince 1900«.

Jako odpov prof. Dru J. Rauchbergovi »Nationalitáten-

erhebungsfrage und die Volkszáhlung«. Dr. Karol Arthur

de Englisch, v Praze 1909 nákladem asopisu »Union«,

»0 eské ei úední« Dr. Josef Herold r. 1909 nákl. Ná-
rodní Rady eské. »Ceši a Nmci v Cechách«, ve Slaném
r. 1904 napsal Josef Pravdomil, »Materialien zur Spra-

chenfrage in Osterreich« Dr. Alfred Fischel, Brno 1902,

»Otázka národnostní«, pednesl Dr. Eduard Beneš, poli-

tické tení r. 1909. »Ceské menšiny na Podkrušnohorsku«
nákladem a vydáním Národní Jednoty Severoeské
v Praze, »Naše menšiny a smíšené kraje na eském jihu«

Antonín Hubka r. 1889 nákladem »Samostatnosti«. »Men-
šinová knihovna« nákladem O. Bukae v Most r. 1908/9.

asopis »Der getreue Eckart« vydává nmecký Schul-

verein ve Vídni, »Deutsche Erde«, asopis pro nmectví,
vydává Pavel Langhans v Qot nákladem Justusa Per-

tesa. »Das Recht der tschechischen Minoritátsschulen in

Bóhmen. Dr. Eduard Langer, Praha 1896, »Ceské menši-

nové školy kulturním skandálem dvacátého století. Na-
psal L. Mokrý. Nákladem O. J. Bukae v Most. (Men-
šinová knihovna, svazek II.) »Národ a jeho vychování«,

Josef Sokol, Velké Meziíí r. 1889, »Obecná národní

škola menšin de lege lata«. JUDr. Polák (Duchcov r. 1898,

í^ivná, Praha 1910), »Boj o eské menšiny v zemích e-
ských v posledních dvou letech. « Prof. Dr. Ant. Bohá.
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Praha 1909, knihovna asu. »Re prof. Drtiny na Vino-

hradech 24. Ustcpadu 1907«, »Ceské školství v nebez-

peí« Praha 1907, »Právnická povaha škol mšanských*
JUDr. Polák Praha 1908. »Právní základ národního škol-

ství v Cechách« prof. Dr. Václ. Míiller, Praha 1910, ná-

kladem c. k. knihoskladu, »0 škole obecné a jazyku ma-
teském«, pednáška Dra Fr. Drtiny v Sušici 13. záí 1903,

nákladem msta Sušice, »0 Moravé«, cyklus pednášek
poádaný Moravsko-Slezskou Besedou, s pednáškou •

konsist. rady Ignáta Wurma o lidu moravském a jeho ná-

rodnosti, »0 Slezsku«, napsal Josef Kudela, Praha r. 1909,

»Obecná škola národnostní, kterak se zizuje*. Vykládá
F. Blehrádek, Praha 1904«, »Uzavírané území nmecké
v království Ceském«, napsal Karel Adámek, v Chrudimi

r. 1890, »Vídeské punktace o školách menšin*, napsal

Karel Adámek, Chrudim 1890, »Reforma správy škol dle

úmluv vídeských*, napsal Karel Adámek, Chrudim 1890,

»Jindy a nyní*. Úvahy o nmeckých punktacích, napsal

Karel Adámek, Chrudim 1890. »Pvod vídeských úmluv
a navrácení se Nmcv do snmu království eského*,
napsal Karel Adámek, Chrudim r. 1890, »0 Slezsku*, cy-

klus pednášek »Moravské Besedy v Praze*, poádaný
roku 1901, dále stenografické protokoly rady íšské i sn-m zemských, jež obsahují odvodnní návrh na úpravu
otázky školské nebo menšinové. Ovahy aso-pisecké

o návrzích tchto: zejména Dra Pemysla Sámala v ase
roku 1910 a 1911, prof. Drtiny, Cas 1910, Dra Ant. Boháe,
(Cas 1910/11, Smr v Plzni 1912), J. Moravce »Národní

Listy* 1910 (Národnostní autonomie ve školství), Jana

Dvoáka: »Pokrok našeho školství menšinového má býti

zastaven* (Smíchovské Listy 1909), Jana Dvoáka: »Po-

tebujeme-li zákon o školství národnostním* (»Samo-
statnost* 1908). asopis Menšinová Revue, vydávaný
v Olomouci nákladem Jednoty matiních uitel a pstou-
nek od listopadu 1911, Vstníkj^ a Výroní zprávy
Ústední Matice Školské, Roenka Matice Osvty Li-

dové pro kníž. Tšínské, Výroní zprávy Matice Opavské,
Výroní zprávy spolku »K'Onienský« ve Vídni. Orgány
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Národních Jednot: Stráž Severu, Pošumaví, Stráž Mo-
ravy, Vstník N. J. pro j. z. Moravu v Brn, Studentský
Obzor Menšinový v Praze, »Cechové a jejich obranná
práce«, nákladem N. J. Severoeské v Praze 1912.

Mimo to teba sledovati projevy asopis, vycháze-
jících na rozhraní národnostním.

<5eská Politika. V.
3j^



HLAVA TETÍ.

ESKÁ POLITIKA STEDOŠKOLSKÁ.

NAPSAL PROF. VOJTCH HULÍK.

Vzdlání jest moc.

I.

Stední škola a politika. — Státoobanská výchova na

stední škole. — Výchova individuální i sociální?

Politk má si bedliv všímati nejen hospodáských

pomr svého národa a státu, nýbrž i pomr kulturních.

Vždy politická váha každéhonároda uru-
je se jeho pracovní zdatností v obou tch-
to smrech, v dobývání poklad hmotných (t. j. ve

vdách technických, v prmyslu a obchodu), jako v do-

bývání poklad duševních (v umních a vdách). A obojí

innost tato jest v nezbytném, tsném vztahu

Hm0'tná kultura jest základem kultury duševní, tato

zase zavrcholením kultury hmotné. Jedna bez druhé ne-

mže trvati, jak zejmo z djin, zvlášt eckých a ím-

ských. Národ spjící jen za statky hmotnými je práv tak

brzo ztracen, jako národ, který by pro duchovní kulturu

zapomínal na hmotné její podmínky.

V obou smrech musí tudíž pracovní síla národa

rsti, O vzrst této pracovní zdatnosti se starati jest

pedním úkolem státnického umní, pokud ovšem neroz-
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umíme státem jen instituci policejní, dbající jen o udržení

vnjšího poádku, nýbrž instituci opravdu kulturní, nej-

vyšší správu ideálních, kulturních statkii. Má pak stát

(resp. národ) k rozmnožování tohoto nejvzácnjšího ka-

pitálu, této pracovní zdatnosti svého lidu, po ruce hlavn
dv instituce : š k o 1 s t v í, j e ž p r a c o v n í s í 1 u o b o-

j í h o s m r u v m 1 á d e ž i v y p s t o v á v á, a n á-

rodní hospodáství, jež vypstovaných
sil náležitým s m r e m u ž í v á.

Národní i státní ekonomie vyžaduje takové tipravy

školství, aby každý jedinec mohl se vzd-
latizpsobem jehoindividualitnejvhod-
u j š í m. Jen tak /.aždá síla národní a státní dojde

své nejvyšší výkonnosti. A jen národ a stát, který ho-

spodárnji nakládá se svými silami, pedí národy ostatní.

Pedag^ogika tedy pipravuje pdu ipolitice, jež vlastn

není niím jiným, než státní pedagogikou pro dosplé.

Ponvadž mladý stromek snáze se dá ohýbati než do-

splý, proto musí pedagogika státní piln na pomoc pi-

bírati pedagogiku školskou a proto také musí školství

býti díJležitou vcí pro každého státníka, kterému stát-

nictví není pouhou machou, nýbrž vážnO'U prací k utvá-

ení a povznesení lidské spolenosti.

Zvlášt tomu tak musí býti u národa malého, hospo-

dásky dosud slabého a tím zkáze snadno vydaného. Ve

píin obecného školství nelze initi eské politice zá-

važných výtek. To vždy bylo vážnou starostí eských

politik. Jinak se však má vc se školstvím stedním.

Tím, že školství toto jest vtšinou státní a že pipravuje

zase pedevším k úadm státním, ustálil se u mnohých

našinc mylný názor, že stední školství neleží ve sfée

našich zájm národních,

31*
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Jedna okolnost zvlášt by mla nutiti souasné po-

litiky, aby si bedliv všímali práv stedního školství.

Jest to dnešní bezzákonný stav stedního
školství. Jak sieji rozvedeme ve stati o pomru sted-

ního školství ke státu, stední naše školství není dosud

legislativním zpijsobem normováno, stedoškolský zákon

jest stále ješt tžkým dluhem našeho lidového parla-

mentu.

Všecko zaízení našich gymnasií spoívá stále jen na

ministerských naízeních. I zmny tak dalekosáhlé, jako

zavádní nových typij stedoškolských, zmna maturitní

zkoušky atd. dje se jen naízeními, beze všeho parla-

mentního projednání. Ovšem zaíná se takové mini-

sterské naízení slovy: Až do vydání definitivního zákona

gymnasijního vidí se mi naíditi provisorn toto: . .

.

Tento stav jist nemže potrvati dlouho, parlament

bude se musiti zabývati v dohledné dob stedoško^lským

zákonem a odtud práv zvláštní dvod, aby ipolitikové

znali stední školství.

Nejtžším problémem stedoškolské politiky a stedo-

školského zákonodárství jest, odvážiti a stano-
viti správn práva a povinnosti všech
zúastnných faktor vi stední škole.

Škola totiž není vcí pro sebe, isolovanou, jež by sama

sob byla úelem, nýbrž jest ástí veejného života, jest

jednak sama závislá na duševních a hospodáských prou-

dech, na organisaci spolenosti, na státu, církvi, národu,

obci, rodin, jednak sama navzájem psobí na všechny

tyto faktory, zvlášt na jejich budoucí utváení. Rozumná

stedoškolská politika musí proto hledti poíditi vzá-

jemnou rovnováhu tchto rzných vliv na školství tak,

aby vlivy tyto se nerušily, nýbrž blahodárn doplíovaly.
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ladný z onch initel, ani stát, ani církev ani rodie,

nesmí si osobovati výluné právo na stední školu, po-

nvadž tato dotýká se zájmi jich všech. Proto hodláme,

vytknouce díve úel stední školy, pomr její ke škole

obecné a vysoké, jakož i pítomné odrdy její. uvažovati

pak ve zvláštních kapitolách o pomru stední školy

k církvi, ke státu, 'k zemi, k národu, k obcím a k rodinám.

Ovšem v jednom smru nemá politika za-

sahovati do vcí stedoškolských, to jest

pokudsetýevnitnívýchovnéavýukové
práce školy. Tato musí se íditi jen nezmnnými

zákony etickými a psychologickými, nikoliv však m-
nivými, mnohdy docela efemerními zásadami jednotli-

vých politických stran. Škola je tím dokonalejší, ím je

všelidštjší, ím více se hodí pro všechna individua

i všechny spolenosti. Škola musí býti dílnou pravé lid-

skosti a její vysoký kulturní význam je práv v tom, že

pravým vzdláním peklenuje rozpory jednotlivých sku-

pin lidské spolenosti, že vede k vítzství altruismu nad

sobectvím. Chce-li však nkterá politická strana osobo-

vati si vliv i na ducha školy, pak zanáší do školy boj jed-

nch proti druhým, stranictví místo altruismu. Peda-

gogika sama musí zstati filosofickou; pedagogika zbar-

vená politicky je špatnou pedagogikou jako pedago-

gika konfesionální.

Jednotlivé politické strany, sbory zá-

konodárnéistátsámmajídbátipedevším
toho. aby školství mlo píznivé vnjší
podmínky pro svou innost, aby mlo vhodnou or-

ganisaci, aby bylo s dostatek ústav, aby ústavy ty byly

náležit rozloženy a vypraveny.
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Je jasno, že na tchto vnjších podmínkách z velké

ásti závisí také zdar vnitní práce školské. Vždy i nej-

silnjší energie a nejlepší vle uitelova mže ztrosko-

tati na nepekonatelných pekážkách vnjších.

Ponvadž tedy tato vnjší organisace a výprava

stedních škol je pedevším vcí politikovou, bude jí tu

vnována zvláštní pozornost, kdežto vlastní, vnitní

práce výchovné a výukové, jež jest péí pedagog sa-

mých, bude zde jen dodatkem pro úplnost doteno zcela

strun.

Státoobanská výchova.

Za péi, kterou ve vyteném smru politika vnuje

stední škole, odvdí se jí stední škola zase svou prací

ve prospch politiky. Jednak stupujíc vzdlanost národa

a tím i jeho zdatnost a váhu politickou, podporuje ne-

pímo všechnu politickou innost. Avšak stední škola

mže i pímo psobiti ve prospch politiky tak zvanou

s t á t o o b a n s k o u výchovou, jež se poíná nyní

ve všech státech pokládati za dležitou souást vše-

obecného vzdlání.

Tu namanuje se nám pedevším otázka:

Má výchova míti na mysli hlavn poteby spolenosti,

národa, státu, a podle nich vychovávati jednotlivce, má
tedy býti sociální, ili má hlavn hledti k indivi-

duálním vlastnostem chovancovým, tyto rozvíjeti a hle-

dti tak z chovance uiniti dokonalého a šastného lo-

vka bez ohledu na mravní zásady spolenosti, má býti

výchova individuální?

Ve starovku byla výchova sociální, jejím vdím
hlediskem byla poteba státu. Rovnž ve stedovku a

dlouho do novovku byla výchova sociální, avšak s tím
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rozdílem, že jejím vdím hlediskem byla poteba církve.

Tato církevn sociální výchova došla svého vrcholu ve

školách jesuitských. Na jednotlivci nesejde pranic, cír-

kevní jednota jest vším. Tato sociální výchova odstra-

uje význam jednotlivé osobnosti s právem na svérázný

vývoj. Všichni mají býti vychováváni podle jediné ša-

blony, jak tcho vyžaduje spolenost, a státní i církevní.

Proti této neúprosn sociální pedagogice zdvihá se

odpor v dob osvícenské, dob to drazn hlásané

volnosti jednotlivce v každém ohledu. Výchova má svj
cíl shledávati jedin v jednotlivci. Nejosteji toto sta-

novisko individuální výchovy vystupuje uRousseaua,
jenž svého Emila odtrhuje od spolenosti a ode všech

jejích vliv, od kultury i od minulosti, aby jej takto iso-

lovaného na adrech pírody uzdravil.

Avšak tím Rousseau odtrhl svoji výchovu od života,

vzal jí pevnou pdu. Nebo vytržení jednotlivce ze so-

ciálního svazku není prakticky vbec možné, chovanec

bude musiti jednou v jistých spoleenských pomrech p-
sobiti, a proto musí tyto pomry býti pi výchov re-

spektovány.

Pravá výchova nemže býti ani výlu-
n individuální, ani výlun sociální, ona

musí obma stranám uiniti zadost. lovk není jen bu-
kou ve spoleenském organismu, nýbrž jest sám talvé

malým organismem. Proto musí pravá výchova vyvíjeti

osobnost jednotlivcovu v jeho osobitých znacích, ale

musí spolu jej uiniti užiteným lánkem spoleenského

organismu. Právu individua nesmí být vtší mrou ho-

vno, než právu onoho morálního celku, k nmuž indi-

viduum náleží, ale ani ne naopak. Vyrovnati vhodn
protivy mezi jednotlivcem a celkem, mezi mravní svo-
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bodou a spoleenskou vázaností, to tžký úkol pravé pe-

dagogiky, Q njž se pokoušeli se zdarem již náš Ko-

menský a v novjší dob Pestalozzi, Schleiermacher,

Herbart. Spolenost mže býti do-brá a silná jen tehdy,

jsou-li její jedinci dobí a silní a naopak dobí a šastní

jedinci mohou vzejíti jen v dobré spolenosti. Proto

zdravá sociální výchova musí pihlížeti k indivi-

duálním vlastnostem chovance a vyvinouti je k nejvtší

dokonalosti, ímž se nejlépe také ^prospje celku, jakož

naopak zdravá individuální výchova nejlépe pro-

spje jedinci jen tehdy, má-li stále na mysli celek, v némž

bude jednou jedinec žíti.

Strun vyslovil celý problém Schleiermacher slovy:

»Výchova má se starati o vypstování
vloh jednotlivcových a o jejich vp-
st O' vání ve mravní spolenost* (»die Erzie-

hung hat fiir die HerauSbildung der Anlagen der Einzelnen

und fiir deren íiineinbildung in die sittlichen Qemein-

schaften zu sorgen«).

Spolenost a stát jsou nyní obory života, v nichž se

musí každá osobnost inn úastniti, má-li býti osob-

ností v plném slova smyslu. Ani náboženské, ani este-

tické, ani z povolání plynoucí dvody neopravují
moderního lovka k nepolitické exi-

stenci, pi níž dovoluje státu, prost jím vládnouti.

lovk naší doby musí se cítiti spoluzod-
p ovdným za život státu a za kulturní vý-

voj, podmínný pedevšm státem; spoluzodpovdným

za to, co se dje, ale i za to. co se nedje. A nestaí, aby

jednotlivec si myslil, že tomuto požadavku spoluzodpo-

vdnosti dostál, odevzdal-li hlasovací lístek nkteré jemu

-sympatické stran. Každý musí z osobního pesvdení

I
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politicky psobiti, svj vlastní, hluboce cítný názor

o veejných vcech si uiniti. Nesmí chtíti, aby jen stát

všude stavil do popedí svoji absolutní vli a Jakožto

orgán této vle svj universální úednický aparát a jím

rozhodoval. Jedinec každý má volné pole své veejné

innosti, nkdo ve velké veejnosti, jiný v okruzích a

spolenostech menších až nejmenších. Toto pevné pe-

svdení vštípiti mládeži musí pokládati dnes každá vše-

obecn výchovná škola také za jeden ze svých úkol.

Stední škola má uschopovati své absolventy i k poli-

tickému a spoleenskému vedení, nemá-li toto pecházeti

na prázdné mluvky a lidi neschopné vážné práce.

Výchova obanská není snad novým vynálezem,

škola všeO'becn vzdlávací vždycky pihlížela k spo-

lenosti lidské, budila obanské ctnosti, pouovala o zá-

kladech spoleenské organisace, o ústav a správ státní

atd. Už Jakub Malý v Havlíkových »Národních Novi-

nách* r. 1849 žádal politické vychování mládeže na ško-

lách, a to pomocí katechism, podobných katechismm

katolickým. (Srv. Šelepv lánek v »Pehledu« 1912.) Je

pirozeno, že dnes, v dob všeobecného práva hlasova-

cího, kdy massy lidu jsou úastný státní správy a zá-

konodárství, zdrazuje se tato poteba výchovy oban-

ské, že žádá se její systematické probírání. První pod-

mínkou obanské výchovy jest, že n e s m í b ý t i s t r a-

nicka, ve smyslu jedné politické strany. Škola musí

i v tomto oboru hledati to, co lidi spojuje, a nikoliv to,

co rozdvojuje. Práv touto nestranností nejvíce mže
pediti stedoškolská výchova obanská výchovu, jíž

dostane se pozdji mladým politikm od jich politických

stran.

V nejnovjších osnovách gymnasijních (20./3. 1909),

eská Politika. V. 32
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reálných (8./4. 1909) a reáln-gymnasijních {8./8. 1908)

jest »obanská nauka« (»Burgerkunde«) zavedena jako

zvláštní pedmt, ovsem jen v rámci vlastivdy, jíž pi-

kázáno v nejvyšší tíd po 3 hodinách týdn, na gymna-

siích v I. bhu dokonce 4 hodiny. Toto zaízení umož-

uje soustavné probírání tohoto závažného pedmtu.
Celá vlastivda obsahuje djiny Rakouska, zempis

jeho a 'pak oibanákou nauku. Tak jest stát vysvtlen se

tí stránek: se své pírodní stránky, se svého vzniku a

vývoje a se svého pítomného zaízení. V této poslední

ásti musí žák, jenž již stojí pede dvemi veejného ži-

vota, po^znati i sporné otázky pítomného politického a

spoleenského života, jako federalismus a centralismus,

stát a církev, kapitál a práce atd., ovšem bez všelikého

stranického pibarvení, prost a objektivn jednotlivé

názory vedle sebe položeny; mají mu býti vysvtleny

veliké obtíže tchto otázek, aby vytváeje si pak z ped-

nesených názorjj sám svj osobní názor, nepostupoval

snad píliš lehkomysln a aby tak pinášel si potebnou

seriosnost i do veejného života. Toto školní vyuování

by mlo pak býti doplováno š.polenou návštvou jed-

nání snm, samosprávných korporací, spolkových

schzí atd., aby tak z vlastního názoru žáci poznali, emu
se uili.

Obanská výchova nemže býti úkolem jen jednoho

pedmt, nýbrž všechny pedmty a celé vy-

uování musí za tímto cílem spti. Tak pi

vyuování literaturárn nesmjí býti pezírána díla politi-

ckého obsahu. Djepis musí stále hledti k tomu, aby

minulostí vysvtloval pítomnost. Matematika mže
své píklady bráti z politické aritmetiky a seznámiti tak

na píklad žáky se sociálním pojišováním.
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Proto by bylo teba žádati, aby všichni kandidáti

úadu uitelského byli s obanskou naukou obeznámeni

a z ní také zkoušeni. To ovšem pedpokládá, jako se na

filosofické fakult pednáší již zdravovda lenem fa-

kulty lékaské, aby tam podobn len fakulty právnické

pednášel každý rok asi ve 3 hodinách týdn základy

vdy cbanské. Krom toho by mly býti poádány státo-

védecké pokraovací kursy pro uitele stedoškolské,

zvlášt pro ty, kteí dosud neposlouchali onch ped-

nášek.

Nejen na intelekt nutno psobiti vštpováním vdo-
mostí o státu a jeho zízení, nýbrž i na cítní a vli žá-

kovu. I< tomu vhodným prostedkem jest práv škola,

jež jest vlastn státem v malém. Duch tídy, solidarita,

ctižádost, vlastní zodpovdnost žák jsou city, jež se po-

zdji vhodn mohou rozšíiti na pomr ke státu. Vy-

skytly se dokonce pokusy, zíditi školní život žák zcela

po zpsobu konstituních stát. Jsou to známé americké

s c h o o !-c i t y, školní státy, školní obce,

s úplnou samosprávou žák samých.^ Pokus s nimi u nás

uinil pisatel tohoto lánku na reálce žižkovské již r. 1905.

Soustavrjý pokus stal se proíessorem Prodingerem

v Pulji. drem Bykowskim ve Lvov atd.. a všude se

€svdil. Žáci nabývají vtšího zájmu na škole, mohou-li

místo dosavadní passivní poslušnosti sami stanoviti si

1 Ovšem ani tato myšlenka není zcela nová. Samosprávná obec

žákovská do jisté míry bývala i v jesuitských školách. Kdo mél nejlepší

písemní práci v msíci, ten byl následující msíc vrchní decurio, ili

censor, jenž dbal poádku ve škole i na dvoe. Krom nho bylo n-
kolik decurion, kteí byli pomocníky uitelovými, jim odíkávali

žáci lekce, odevzdávali úlohy. Také všichni žáci mezi sebou concer-

tovali (concertatio), to jest závodili ve vdní, kladouce si nejrznjší

otázky z probraného uiva,

?2*
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zákony, voliti své zástupce, soudce, úedníky zdravotní,

dozorce, kteí nad šetením zákon bdí. Jejich samo-

správa je omezena pouze schvalovacím právem uitele

tídního (pokud se vc týká jen jedné tídy), nebo e-

ditele (týká-li se vc celého ústavu). Souasn jsou tyto

obce nejvhodnjší pípravou politickou.

První podmínkou zdárného úspchu ve vyuování

obanské nauce jest ovšem dokonalá uebnice. Rakouská

správa vyuovací postarala se sice o sestavení nmecké
uebnice, vyzvavši k tomu univ. prof. íl. Rauchberga

v Praze (knihy vyšly r. 1911 u Tempského ve Vídni, a to

»Osterreichische Vaterlandskunde«, kdež je spolu zem-
pis a djepis Rakouska a »Osíerrechische Burgerkunde«,

urená pro uitele a pro další studium žák). Avšak ne-

postarala se o uebnice pro jiné národy. Dr. Tobolka

podal dne 5. bezna 1912 pilný návrh v íšské rad ve

píin politického vzdlání žactva stedoškolského i po-

sluchastva vysokoškolského, kdež žádá, aby obanské

nauce bylo pidleno více hodin, aby byla pednášena

i na všech školách vysokých, krom fakulty právnické,

aby byla též pedmtem státní zkoušky pro uitele

stedoškolské a aby vláda se postarala o vhodné ueb-

nice i pro národy nenmecké.

Chopí-li se vláda tchto popud, vykoná pak škola

stední i vysoká jist mnoho k ozdravní našich politi-

ckých pomr.

II.

Úel stední školy. Vzdlání všeobecné — odborné.

Oprávnnost veškeré výchovy temeni z pesvdení,

spíše náboženského, citového, nežli vdeckého, že lid-

stvo je pedureno ke stálému vývoji, zejména ke stále
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vtší mravní dokonalosti. Vývoj lidstva pak jest pod-

mínn ddním, a to dvojím: ddíme po svých pedcích

hmotné statky, avšak ddíme také statky duševní, zru-

nosti, vdomosti a názory. Tento úkol, uchovávati a pe-
nášeti duševní ddictví s generace na generaci, pejímá

práv vychování. Bez vychování nebylo by žádné kon-

tinuity v kuhurní práci, nebylo by žádného stálého

vývoje.

Organisace školství proto v každé period se snaží,

souasné vdní i mravní názory rzným stavm a po-

voláním zprostedkovati, a to v rzných stupních podle

jejich sociálního postavení a podle jejich všeobecných

i odborných poteb vzdlávacích. U nás rozeznáváme

hlavn 3 stupn škol: obecné, stední a vysoké.

Naše školy stední (v Rakousku »Mittel-

schulen«, v Nmecku »Hohere Schulen«) šlovou tak

proto, že jsou v celkové soustav školské stedním stup-

nm, spojovacím lenem mezi školami obecnými a vy-

sokými.

Spoleným znakem všech našich škol stedních jest,

že mají dvojí cíl: 1. mají jako školy obecné a

mšanské podávati všeobecné vzdlání,
a-však vyšší, než podávají školy tyto, vzdlání, jež

pevyšuje potebu všeobecnou, každému nutnou. Míra

potebného všeobecného vzdlání ídí se píštím povo-

láním životním. lovk, který má jednou vykonávati jen

práci mechanickou, potebuje menší míry všeobecného

vzdlání než ten, jenž má jednou konati práci tvrí.

Onomu staí škola obecná, pro tohoto urena jest škola

stední.

2. Mají pipravovati spolu k dalším stu-

diím odborným na školách vysokých. Budují tedy
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dále na základech škol obecných a pipravují pdu ško-

lám vysokým, avšak samy o sobe nepipravují k žád-

nému uritému povolání životnímu, ímž liší se práv od

škol odborných.

TatO' jejich vlastnost, že nepipravují samy pímo
k žádnému povolání, zpsobuje jim v naší praktické dob
nejvíce nepátel. Hlavní vcí jest býti dobrým práv-

níkem, dobrým lékaem, dobrým architektem, a k tomu

prý riení teba dloul]oletého všeobecného vzdlání.

Jest to zejména nmecký proslulý chemik Ostwald.

jenž v pítomné áobé vyhlásil válku vzdlání všeobec-

nérnu, zvlášt filologicko-historickému, a pimlouvá se za

zodbornní všech stedních škol. Všeobecné vzdlávání

prý zbyten ubírá sil, potebných ke studiím odborným.

U tchto myšlenek nutno se zastaviti. Je vzdlání
yšeobecné mén cenné než odborné?

Kaž4ý lovk rtiá na svt dvojí úkol: 1. býti lo-
vkem, 2. míti jisté povolání ve spole-
nosti, býti rolníkem, kupcem, krejím, lékaem atd.

Úkol p r v n í týká se vlastního nitra a jest pro všechny

)idi stejný: jest to vytvoení dobrého a šastného cha-

rakteru, jenž jest zárukou vnitní svobody a harmonie

mezi smýšlením a jednáním. lovk musí chtíti dobré a

krásné, ale musí také míti dosti síly vle, aby to chtné

dobro a krásno skuten konal.

Úkol druhý leží v tom, že každý lovk má

konati jisté služby lidské spolenosti a tím zasloužiti si

vše, eho od spolenosti požívá, stravy, šatstya, ochrany

atd. Podle toho má i školství dvojí úkol: 1. podávati vše-

obecné vzdlání, ist lidské, býti dílnou lidskosti a

2. pipravovati náležit k píštímu povolání. Podle toho,

(^tprý z tchto dvou úkol v nkteré škole vystupuje do
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popedí, rozeznáváme Školyvšeobecn výchov-
né a školy odborné.

Nynjší doba eminentn praktická by bylá šnád skoro

naklonna tomu, zoborniti veškeré školství, odstraniti

školy všeobecn výchovné. To by bylo škodlivo, nebof

píliš asné odborné vzdlání mlo by z á

následek ješt vtší úpadek sociálního
cítní v naší spolenosti. lovk musí si býti

vdom, že jest jen jedním lánkem nekoneného etzu
spolenosti lidské, musí naped poznati alespoií zhruba

celý obor lidského myšlení a cítní, lidské práce, pak

teprve mže se s prospchem rozhodnouti pro obor ten,

k nmuž má nejvíce náklonnosti. Ale povolání své musí

zase plniti se stálým zetelem k celku spolenosti, celku

musí chtíti prospti, pak teprve jeho život nabývá pravé

ceny a hlubšího významu.

Tedy cesta ke školství odbornému musí
vésti školou všeobecn vzdlávací. Tato

položí základ mravního charakteru, orientuje ve spole-

nosti lidské, vzbudí sociální smysl. Na tomto základ

budují pak dále školy odborné, jichž úkolem pedním

musí býti pak. vychovati dokonalého odborníka, ovšem

se správným smyslem sociálním. Tedy i ony musí dále

živiti sím, zaseté ve školách všeobecn vzdlávacích.

Co jest všeobecné vzdlání? Podle W. Je-

rusalema (»Die Aufgaben des Lehrers an hóheren Schu-

len«. Víde 1912, 392 str.) »v se obecné vzdlání
jest harmonické rozvíjení všech funkcí,

uložených v psychofysickém organismu
1 ov kov«. Zahrnuje tedy v sob jednak výchovu

tlesnou, jednak duševní. V duševníín ohledu rozezná-

váme ti základní funkce vdomí: rozum, cit a vli.
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Rozum rozvíjíme vdami, cit krásou (estetikou) a vli

mravností (etilíou).

innost, nesoucí se za vývojem citu a vle a sil t-

lesných, oznaujeme slovem »v ý c h o v a«. Výchova

jest pak základnou pro >>v z dlání*. Vzdlání obsa-

huje v soib výchovu, avšak rozšiuje ji o výcvik innosti

rozumové, ímž spolu pipravuje k povoláiní a ku práci

ve spolenosti.

Vychování jest jednotné, všeobecné, pro každého

stejné. Pokud by tedy bželo o tuto výchovnou stránku,

byl by úkol stední školy jednotný a mohla by tedy

i stední škola býti jednotná.

Avšak stední škola má ješt úkol druhý, má spolu

(pipravovati k uritým povoláním životním, nebo tím

lovk pedevším plní své povinnosti vi spoilenosti,

koná-li ádn jistý obor prací ve prospch celé spole-

nosti. Tato povolání vedle jistých vlastností charakteru

vyžadují i uritých vdomostí, a k osvojení si tchto

vdomostí jest teba vycvieného intelektu. Musí tudíž

stední škola nejen vychovávati, nýbrž i vyuovati. Vy-

uujíc škola zárove koná velkou ást práce výchovné,

nebo láska k práci, konané ve prospch celku, jest i nej-

dležitjší mravní vlastností každého jedince. Pi výuce

stedoškoilské ovšem nesejde tolik na uritém potu v-
domostí samých (ty jsou vlastn úkolem pozdjšího od-

borného vzdlávání), nýbrž na všeobecném výcviku mo-

hutnosti rozumové.

V em spoívá všeobecné vzdlání rozumové?

Zpravidla se všeobecným vzdláním myln rozumívá

to. aby žákovšem. covduševnímadjinném
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svt bylo a jest, nco vdl, anebo ale-

spo vdl, že kdysi nco o tom slyšel, tak

že, dojde-li na to e, nemusí býti zaražen, nýbrž mže
také o tom mluviti. Tento mylný pojem t y r a n i s u j e

nejvíce všechno naše školství, on pivedl

do školství nervosní spch, tkání od pedmtu k ped-
mtu a pO'Vrchnost ve všem.

Ta'k vzniká pak polovzdlání, onen žalostný stav

duše, která spousty látky do sebe pojala, aniž však

mla sílu zpracovati je a pemniti v živé, produktivní v-
dní. Mnohdy nastane i skutené ochromení rozumu, jenž

se pak nemže nikterak k aktivní innosti vzchopiti.

Všeobecné vzdlání však nespoívá v jistém množství

nauených a pro zkoušku pipravených vdomostí ze

všech obor lidského vdní, nýbrž v chápavosti lov-
kov, pimené jeho pirozeným vlohám a životním po-

mrm, ili v tom, co se krátce nazývá formálním
vzdláním. Formální vzdlání pak definuje Paulsen

(Qeschichte d. gelehrten Unterrichts II. 644) ja'kožto leh-

kost a jistotu ve vykonávání vyšších intelfektuálních

funkcí.

K tomu písluší: rychlé a jisté chápání du-

ševních vcí, pedevším schopnost, obtížnjší pro-

blémy nebo myšlenkové celky oste a jasn v sou-

ástky rozkládati a chápati ; dále správný, vcný,
do hloubky pronikající úsudek, jenž se nedá

klamati zdáním a sofistikou, jenž se nedá spoutati ped-

sudky a zddnými návyky myšlení; konen dar
jasné a úinné ei a obratnost v logicko-stilistic-

kém vyjadování svých myšlenek.

Jest tedy formální vzdlání jakási duševní obratnost,

jež se získává duševní prací práv tak, jako tlesné

eská Politika. V. 33
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obratnosti se dosahuje cviky tlesnými. Ale práv tak,

jako uritou tlesnou prací se jen urité svaly vycvií,

tak také uritou prací duševní vycvií se pedevším ur-

ité ásti mozkové; tak na p. ten, kdo cviil své duševní

síly hlavn matematikou, nezískává tím spolu schop-

nost pro studium filologie a naopak. Duševní síly jsou

vázány na obsah duševního života. Odtud však dále

plyne, že jednostejným formálním vzdláním nebylo by
stejn pomoženo všem, nastávající filolog a historik musí

na jiné látce nabýti formální duševní obratnosti než bu-

doucí matematik, léka, inženýr. V tom práv tkví
nejtžší problém veškeré stedoškolské
organisace: jak zaíditi stedníškolu, aby
i podávala všeobecné vzdlání, i spolu
vhodn pipravovala k jednotlivým stu-

diím odborným.

III.

Pomr školy stední ke škole obecné. — Pijímání žák
do I. t. školy st. — Pípravky pi stedních školách.

A) Historický nástin. Školy latinské nespoí-

valy zprvu na školách obecných, nýbrž stavly samy od

základu: uily žáky i ísti i psáti, ovšem hned latinsky;

uiti naped ísti a psáti jazykem mateským, pokládalo

se dokonce za škodlivé. Komenský však již ve své orga-

nisaci školské žádá, aby po šestileté výchov mateské

následovala šestiletá škola obecná, kde by žák byl vyuo-
ván svou mateštinou, a pak teprve aby zapoala škola

latinská, rovnž šestiletá. Když r. 1774 bylo obecné škol-

ství naše pevn organisováno ve tech stupních (školy

triviální, hlavní a normální), tu byl také rok na to (r. 1775)
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V instrukcích k novému uebnému plánu gymnasijnímu,

sestavenému od piaristy Q. Marxe, stanoven pomr školy

stední k obecné. Již tenkráte stanoveny dv podmínky

ku pijetí do školy stední: 1. dovršený 10. rok
vku, 2. píslušné pedbžné vdomosti, jež prokázati

jest pijímací zkouškou. Organisaní osnova z r.

1849, rozšiujíc studium gymnasijní ze 6 na 8 let, v jakousi

náhradu za to stanovila jako podmínku pijetí do I. t.

gymn. dovršený 9. rok vkua potebné vzdlání.

B) S t a v p í t o m n ý. Do I. tídy kterékoliv stední

školy pijímají se žáci na konci pedešlého a na poátku

nového školního roku, do vyšších tíd jen na poátku

nového roku.

Podmínky pijetí do I. t. jsou: 1. Podle

zák. z 3. ervna 1887 musí žáku býti již 10 let,

nebo musí v témž kalendáním roce je dovršiti. 2. V ur-

ený as musí se žák se svými rodii nebo jich zástupci

pihlásiti, a pichází-li z veejné školy obecné, vyká-
zati se vysvdením, na nmž jsou známky
z náb., vyu. jazyka a z pot. 3. Musí se podrobiti p i j í-

mací zkoušce.
Dispens od minimálního stáí 10 let není vbec

dovolena, proto jest podobné žádosti a limine zamítnouti.

<Min. vyn. z 30. ervna 1887.) Jen na reálkách slezských

mže z. šk. rada ve zvláš pozoruhodných pípadech ud-
liti dispens od stáí, jestliže uchaze pi pijímací zkoušce

prokáže výborné vdomosti. (Zemský zák. o reálkách

15. února 1870.) Maximální s t á í pro pijetí do I.

t. gymn. není stanoveno. Pouze ve smyslu § 59, 2 c) Oo
má sbor uitelský právo i povinnost, nepijímati takové

pestaralé žáky, kteí vzbuzují pochybnosti ve píin
mravnosti a discipliny. Jen na haliských reálkách jest pro

33*
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pijetí do I. t. stanoven 14. rok vku jako nejvyšší hra-

nice. (Zemský zák. o reálkách 24. srpna 1899.)

Pedbžné vzdlání podle min. výn. 7. dubna

1878 má žák prokázati pedevším pijímací zkouš-
kou. Ta jediné rozhoduje O' jeho pijetí. Ovšem mají e-
ditelstva od žákíj, picházejících z veejných škol obec-

ných, žádati frekventaní vysvdení, na nichž jsou znám-

ky z náboženství, z jazyka vyuovacího (jediná znám-

ka) a z pot. Avšak toto vysvdení jest jen informující

pomckou. 2áci, kteí byli vyuováni soukrom, nemusí

vbec pedkládati žádného vysvdení. Tímto výnosem

jest tedy pozmnno ustanovení Oo § 60, odst. 2.:

»0 tom, zdali žák potebné vdomosti má, má se žák

vykázati vysvdením z obecné školy, a navštvoval

obecnou školu veejnou anebo byl vyuován soukrom.'<

Podle Oo musil by tedy privatista neped skládati zkouš-

ku na obecné škole, aby se mohl vykázati jejím vysvd-

ením.

Ponvadž podle íšského zákona o obecném školství

ze 14. kvtna 1869, § 21 poíná se školská povinnost do-

konaným 6. rokem, a v 10. roce mže již žák býti pijat

do I. t. školy stední, staí plnjako píprava
tyi roníky školy obecné. Ponvadž však

týmž zákonem škola obecná upravena jako ptitídní

a osnovy uebné též zaokrouhlují látku teprve ve tíd 5.,

ustálil se zvyk, že žáci na stední školu vstupují teprve

z 5. t. obecné.

Pijímací zkouška do I. t. zahrnuje tyto po-

žadavky:

2ádá se: z n á b o ž. látka ty obecných škol;

z eštiny zbhlost ve tení a psaní, znalost základ
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tvarosloví, zbhlost v analysování jednoduchých vt
rozvitých, znalost pravidel pravopisných;

z p o tii: cvik ve tyech základních úkonech poet-

ních s ísly celými.

Z nábož. jest jen zkouška ústní a i ta mže odpad-

nouti, má-li žák ze 4. tídy obecné známku alespo do-

brou. Z eštiny a z pot skládá se naped zkouška
písemní. Je-li alespo dobrá (befriedigend) a má-li žák

z obecné školy také alespo »dobe«, odpadá zkouška

ústní. Je-li však písemní práce i známka z obecné školy

naprosto nepíznivá, pak se žák odmrští bez ústní zkou-

šky. Opakovati zkoušku pijímací vtémže
roce není dovoleno, ani ne po prázdninách
(!) (Min. výn. 5. kvtna 1886.)

C) Návrhydobudoucna. 1. V tchto ustanove-

ních o podmínkách pijetí do I. t. školy stední zaráží

písnost v píin minimálního vku. Jist

mnohý devítiletý hoch je duševn vysplejší než jiný

tináctiletý. Po by takovému zvlášt nadanému hochovi

nemohl býti výjimen oteven pístup na stední školu?

Mlo by tedy min. na. z 30. ervna 1887 býti zrušeno

a nahrazeno citovaným ustanovením slezského zemského

zákona o reálkách.

2. Pijímací zkoušky pes optovná naízení

ministerská o pelivém jich vedení nemohou vyhovovati

svému úelu. Jednak mnohý malý žáek jest novým pro-

stedím a neznámými osobami zkoušejícími tak za-

ražen, že jeho odpovdi a písemní výkony nemohou býti

spolehlivým mítkem jeho vdní. Jednak zkoušející pro-

fesor, jenž má za jediný den vyzkoušeti 20—30 i více

žák, nemá dosti asu a fysické síly, aby se náležit

o všech pesvdil. Mže se tedy velice snadno státi, že
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Žák schopný je odmrštn a zase ada neschopných pi-

jata. A pece ustanovuje min. na. 2. ledna 1886, že nesmí

pijímací zkouška v témže školním roce býti opakována.

Jest tu tedy žák na základ zkoušky nespolehlivé od-

mrštn hned na dobu celého roku, kdežto pi postupných

zkouškách ve vyšších tídách povoluje se oprava po

prázdninách a ani špatný výsledek zkoušky maturitní ne-

musí míti za následek ztrátu celého roku. Jest tedy tato

zkouška ve svých dsledcích závažnjší ješt než zkou-

ška maturitní a pece nejsou dány podmínky, aby mohla

svdomit býti konána. Ve 2—5 minutách rozhoduje se

tu asto osud celého života.

Na odpomoc bylo navrhováno, aby tato zkouška byla

konána uitelem žákovým na škole obecné za pítom-

nosti editele nebO' profesora stedoškolského. Avšak

ani tím by nebylo valn zpomoženo. Má-li stední škola

nabýti spolehlivého soudu o schopnosti žákov, pak musí

míti delší dobu k jeho pozorování. To by bylo nejsnáze

možno ve form jednoroních pípravek pi šlíolách

stedních. Pípravky takové doporuuje min. na.

z 2. záí 1852 a optovn výnos z 24. ervence

1868. (Marenz. ís. 149.) Tam se praví celkem toto:

Podle zpráv editel stedních škol nejsou vdomosti

žák škol elementárních v etných pípadech dostatené,

aby na nich mohla stední škola dále stavti. Tu jest orga-

nisování pípravného kursu pi Q. jediným prostedkem,

aby nezralí žáci dosáhli nezbytného pedbžného vzd-

lání, ehož by se vtšinou nedocílilo opakováním po-

slední tídy školy obecné. Protož bute pi státních

i soukromých Q. a R., kde toho podle návštvy a vý-

sledk zkoušek pijímacích jest poteba, zizovány pí-

pravné kursy.
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Zízení a správa tchto pípravek náleží

editeli stední školy. Vyuování má se díti ve 20—24

hodinách týdenních a to v tch pedmtech, v nichž žá-

km se nedostává pedbžných vdomostí (tedy hlavn

v jazyce vyuovacím a v potech). S katechetou mají

na tchto kursech vyuovati 2—3 schopní, osvdení

uitelé, vybraní editelem íistavu. Placeni býti mají podle

potu svých hodin jako na škole stední ze studijního

fondu. Každý žák teto pípravky bez výjimky má platiti

msín 2 zl. školného státní pokladn.

Ovšem jest výslovn stanoveno v tomto výnose, že

takovéto pípravky jsou jenom provisorním opatením,

pokud obecné školy nebudou s to, aby dodávaly školám

stedním náležit pipravený materiál.

Podle min. výn. z 8. íjna 1887 jest stanoven dokonaný

9. rok jako minimální vk žák pro tyto pípravky. Žá-

km, kteí jsou uznáni za Schopné, z tchto pípravek po-

stoupiti na píslušnou stední školu, neteba vydávati

žádných vysvdení, jinak na žádost rodi vydá se vy-

svdení, na nmž však výslovn musí býti pozname-

náno, že žák navštvoval jen pípravku oné stední školy.

(Min. na. z 24. kvtna 1853.)

Takovétopípravkyskuten existují,

na p. na Morav na státním gymn. v Beclavi, v Qorici

na obou státních stedních školách, v Terstu a jinde.

Gorickým stedním školám bylo výnosem min. z 28.

kvtna 1876 dovoleno, aby žáci do pípravek byU pijí-

máni jen provisorn ná msíc. Po msíci pi první hlavní

porad usnese se konference o ' dostatenosti prpravy

jednotlivých žák.

VNmecku jsou tém pi každé stední škole pí-

pravky, t. zv V o r s c h u I e n. Jsou to zpravidla 3 ro-
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niky a nahrazují vbec obecnou školu. Pijímají se do

nich žáci 61etí, kteíž vjxhodivše ji jsou pak v 9 letech

pijímáni ihned bez pijímací zkoušky do I. t. školy

stední. Mohu dosvditi z vlastní celoroní zkušenosti, že

tito žáci, absolvovavší jen ti léta píprav-
ky, jsou pro studium stedoškolské mno-
hem lépe pipraveni, než našižáci, absol-

vovavší celých 5 let školy obecné. V N-
mecku stedoškolský uitel nemá již s pravopisem vbec
žádných potíží, u nás zápasí s ním až do maturity, pon
vadž náš žák spolehlivou znalost pravopisu z obecné

školy si nepináší a na stední škole soustavn se pravo-

pisu již nevyuuje. Podobn má se to i s poty, zvlášt

násobilkou. To vše lehko pochopíme, uvážíme-li, že naše

školy obecné se svým velkým potem žactva nejrznj-

šího nadání a nejrznjších mravních kvalit nemohou se

dopracovati takových výsledk, jako nmecké Vorschu-

len s veškerým zaízením stedoškolským, zvlášt s men-

ším potem vybraného žactva a výbornými silami uitel-

skými.

Pes to nemyslíme, že by mly pi našich stedních

školách zizovati se vícetídní pípravky, jež

by po vzoru nmeckém úpln nahrazovaly
•obecnou školu. Nedoporuovalo by se to z dvod
hlavn sociáln politických, nebo tím, že by hned od

poátku dti lepších rodin, urené ke studiu, chodily do

pípravek, odcizovaly by se ješt více vrstvy vyšší od

nižších a škola obecná by poklesla ve vážnosti jakožto

škola pro chudinu. Této závady by však nebylo pi

pípravce jednoroní. Po celá ti léta by dítky

všech vrstev spoleenských byly vychovávány spo-

len. Pak teprve nastalo by dlení: žáci nemíící ke
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dráze vysokoškolského vzdlání zstali by na škole

obecné, jež by pak mohla zcela voln svj uebny plán

zaíditi jen se zetelem na praktický život, jsouc zba-

vena nemile nyní pociované povinnosti, aby pipravo-

vala spolu na školu stední. (Zvlášt grammatický roz-

bor vty rozvité, jenž nyní zabírá vtšinu asu vnova-
ného mluvnici v V. t. obecné, by pak mohl skoro úpln

odpadnouti.)

Dítky, hodlající se vnovati vyšším studiím, vstoupily

by devítileté ze 3. tídy obecné do jednoroní pípravky

stedoškolské a mohly by za jediný rok, jako desítileté,

jist lépe býti pipraveny ke studiu než dosud v dalších

dvou ronících školy obecné. Tím by se zárove celá

dráha studijní, jež nyní trvá zpravidla pes 24. rok, zkrá-

tila o jeden celý rok, aniž se úrove vzdlání snížila,

což jist znamená vehkou úsporu národohospodáskou.

Co obtí rakouští národové pinesou za zkrácení služby

vojenské o jeden rok! A navrženým zpsobem získal by

se tém bez obtí celý rok pro praktickou innost práv

stav nejdležitjších, vdích. O by stát více vydal po

zízení pípravek na školy stední, to by skoro ušetily

zem tím, že by mnohé paralelky ve 4. a 5. tíd obecné

staly se zbytenými. Vcí sice vedlejší, ale pece práv

nyní nikoliv bezzávažnou by bylo, že by tak zmírnna

byla spolu dsivá krise suplentská. Ale všechny tyto vy-

tené výhody jsou vlastn podružnými oproti výhod
hlavní, že by škola stední dostávala ádn
pipravený materiál žákovský.

Do pípravky nebylo by žádných zkoušek pijíma-

cích. Avšak doporuoval by se zpsob povolený sted-

ním školám gorickým, aby po msíci nastalo první tí-

dní žactva; žáci nade všechnu pochybnost nezpsobilí
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by se tu odmítli ješt díve, než zaplatí školné. Druhé tí-

dní žactva by nastalo koncem školního roku; jen žáci

zcela schopní ke studiu by byli pijati do stední školy,

ostatní by pokraovali v docházce do školy obecné, a to

bez nynjší píhany propadlých student, nebo studenty

ješt nebyli.

Krom toho by ovšem zkoušky pijímací do I. t.

stední školy zíjstaly v platnosti pro ty, kdož by chtU
pímo, bez prostednictví pípravky, vstoupiti do stední

školy. Tch by již bylo mnohem mén a mohly by tedy

zkoušky ty konati se s pelivostí, pimenou tm da-

lehosáhlým dsledkm, jež zkouška ta za sebou má.

Vnitní zízení pípravky by musilo býti zcela stedo-

školské. Vyuovali by uitelé stedoškolští a hodiny

udílené na pípravce by se jim prost zapoítávaly do

jejich uebního úvazku. Školné, odklad jeho a osvobo-

zování by bylo jako na škole stední.

Tato stední cesta mezi nmeckými »Vorschulen« a

naší ptiletou školou obecnou vyhýbá se vadám obou

tchto organisací a spojuje v sob jejich výhody.^

IV.

Druhy stedních škol.

Stední školství dlí se dnes ve všech kulturních

státech na dv hlavní vtve: na gymnasijní a reální.

Kombinací obou výchovných smr vzniká nová vtev

reálngymnasijní. Vedle toho v dob nejnovjší vznikají

svérázné typy dívího stedního školství. Tato rozma-

1 Za jednotídní pípravku pi našich stedních školách pimlou-

val se též v min. anket r. 1908 univ. prof. Wegscheider. (Srv. Die

Mittelschul-Enquete 1908, str. 437.)
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nitost cest vzdlávacích jest podmínna historickým vý-

vojem stedního školství, jejž nutno tu zhruba nastíniti.

1. Gymnasia.

Nejstarším druhem stední školy, jenž zárove až

do poátku 19. stol. byl jedinou a tedy jednotnou stední

školou, jest gymnasium.

Gymnasium pvodem svým sahá až do dob kla-

sického starovku. í^ e c k é »g y m n a s i o n« bylo cvi-

išt jinoch, kdežto cviišt chlapc slulo »palaistra«.

Úkolem tchto gymnasií byl pedevším tlesný výcvik a

píprava k vojenské služb. Proto tšila se gymnasia ze

zvláštní pízn, poizována byla nákladem státním neb

obecním i v malých, chudých obcích; msta bohatá mí-

vala jich nkolik, na p. Athény mly jich 7, vtšinou

ped branami mstskými, v stinných sadech. Gymnasia

byla štdrostí obcí a lidumilných bohá vyzdobována

malbami a sochami a vbec vypravována vším, co po-

byt v nich mohlo zpíjemniti. Vedle jinoch docházeli

tam i starší obané, umlci, filosofové, kteí rozpádali

v chladných loubích s mládeží výklady o pedmtech
nejrozmanitjších.

Vítzstvím kesanství zanikla stará ecká gymnasia

a vznikaly církevní školy latinské, mající úko-

lem výchovu knžstva. Církevní latina jest jejich jazy-

kem vyuovacím, církevní otcové a písmo svaté jejich

hlavní etbou.

Renezance a humanismus pivádjí jiného ducha do

škol latinských. Latina církevní, stedovká, jest vytla-

ována latinou klasickou, starovkou, církevní otcové

klasickými spisovateli Ciceronem, Vergiliem atd. Toto

humanistické školství zvlášt zkvétá



460 GYMNASIA.

V dob reformaní, organisováno byvši Melanch-

thonem. V Cechách a na Morav bylo tenkráte na 30

gymnasií, jež byla pod správou pražské university.

Avšak vítzstvím protireformace v našich zemích

zašla i tato protestantská gymnasia a všechno latinské

školství v zemích rakouských dostalo se do rukou J e-

suitu, v jichž správ zstalo až do zrušení ádu r. 1773.

Ddictví Jesuit pešlo na jiné ády, zvlášt na Piaristy

a Benediktiny, a vrchní dozor nade všemi školami oso-

bil si od r. 1752 stát.

Ve zízení latinských škol až do 19. stol. byla nejvtší

pestrost. Podle velikosti obce byly školy latinské i jen

o jedné nebo dvou tídách a jednom nebo dvou uitelích,

byly však i lat. školy o 10 ronících s tolikéž uiteli. Pr-
mr byl ústav trojtídní. Z každé té latinské školy byl

pístup na universitu, kdež na filosofické fakult se vzd-
lání všech vyrovnalo. Rozdíl mezi universitou a lat. ško-

lou byl vlastn jen v právu udlovati uené stupn (ba-

kalaureát, mistrovství atd.), nikoliv však v uebné látce,

nebo mnohé lat. školy uily témuž, emu filosof, fakulty,

a naopak.

Proto také slovy: Gymnasium, Academia, Lyceum,

se rozumí v 16. stol. nkdy latinská škola, nkdy i uni-

versita. (Paulsen I. 322.)

Gymnasia jesuitská bývala p t i t í d n í, s píprav-

kou šestitídní (3 tídy grammatikální: principie, gram-

matika, syntax a 2 humanitní: poetika a rhetorika). Nato

následoval 2—31etý filosofický kurs, po jehož absolvo-

vání teprve byl oteven vstup k odborným fakultám:

theologické, právnické, medicínské.

Jediným cílem jesuitských gymnasií byla dokonalá

znalost jazyka latinského ve slov i v písm, proto byla
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latina jazykem vyuovacím. Reálie byly úpln pe-

zírány.

Podle školského zízení z r. 1752 nazývaly se gym-

nasii všechny ty školy, kteréž ve svém vyuování šly

pes syntax, t. i. tetí tídu, tedy ústavy nejmén ty-
tídní. Byly zavedeny nové pedmty: djepis, aritme-

tika a nmina, za to obmezeny klasické jazyky, latinští

a etí autoi teni jen v chrestomatiích, školní hry la-

tinské odstranny.

Roku 1773 po zrušení ádu jesuitského mnoho gym-

nasií a konvikt zrušeno a jmní použito ke zvele-
bení školství obecného, jež r. 1774 organisová-

no trojstupovit: školy normální, hlavní a triviální.

Roku 1775 vydán nový uebny plán pro gymnasia,

jehož tvrcem je piarista Q. Marx.

Š e s t i t í d n í gymnasia byla zkrácena na p t i-

tídní, za to však pikázáno, že nesmjí býti pijímáni

žáci ped 10. rokem vku a že musí znáti alespo zákla-

dy jazyka latinského, zavedena proto pijímací zkouška.

Od III. t. vyuovacím jazykem byla latina, jež zstala

nadále též hlavním pedmtem, avšak vtší váha kla-

dena již také na jazyk nmecký a na vdy pírodní.

Za Františka I. byla uebným plánem z r. 1819 všech-

na gymnasia organisována jako š e s t i t í d n í a ná-

sledující filosofický kurs jako dvouletý, což zstalo

v platnosti až do r. 1849.

Nejvýznanjší novotou, již zavádí uebny plán

z r. 1819, jest, že etina, která již za Josefa II. zavedena

byla jako povinný pedmt ve tídách humanitních (4. a

5. t.), stává se povinným pedmtem již od 3. tídy po-

ínajíc. Tím plán ten hoví novému smru lidského ducha

v tehdejší dob, smru novohumanistickému.
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Od vzniku humanismu po celá tém ti století (16.

až 18.) smoval všechen zájem škol vysokých i sted-

ních skoro výhradn k hteratue latinské, jež nejen byla

osvojována, nýbrž i napodobována.

I není divu, že konen byl duch Udský touto kulturou

pesycen a že s nechutí se od ní odvracel. Shledával, že

tito latinští klasikové jsou jen více mén obratní napo-

dobitelé duch opravdu klasických, velikán eckých.

Tento obrat od ímského starovku k eckému se stal

na sklonku století 18. a poíná se jím nová doba: doba

novohumanismu. Jeho tvrci jsou Winckelmann, Lessing,

Herder, Goethe, Schiller, Humboldt.

Jejich duše, znechucená nepiroizenou výchovou pie-

tistickou, našla práv ve staré Hellad vše to, po em
prahla: svobodu, život, prostotu, pravdu, krásu. Rekové

žili dviv v tomto svt, nestarajíce se ve fantastic-

kých snech o svty nadzemské, a jasným okem a vol-

nou myslí chápali pírodu. Homer se svou pírodní

poesií stává se proto milákem novohumanist.

Staí autoi latinští a etí netou se již v dob novo-

humanismu za úelem nápodoby, žáci nemají již dovésti

latinsky nebo ecky básniti a eniti. Mají pekládajíce

texty do mateštiny vnikati pln do obsahu dl, chápati

jejich cenu obsahovou i formální, mají poznávati ze-

vrubn antický život výkladem antických reálií, mají la-

tinskou mluvnicí se cviiti v logickém myšlení a tak mají

docházeti všeobecného vzdlání. »Všeobecné

vzdlání«, jinak též »formální vzdlání«, stává se novým
heslem novohumanismu. Nástrojem tohoto^ všeobecného

vzdlání mají býti zase pedevším jazyky klasické, la-

tina i etina. To jest podivuhodný obrat.
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Bylo možno naopak ekati, že po dob osvícenské,

za níž slibn rozkvetly vdy pírodní, tyto vdy zatlaí

klasické jazyky do pozadí. Zatím stal se pravý opak

toho. Jak to vysvtliti?

Vysvtlení vidím v té podivuhodné vlastnosti lidské-

ho ducha, že na cest za pravdou pohybuje se od extré-

mu k extrému. Po dob istého rozumu nadchází doba

citu, zvlášt krasocitu. Jako kdysi po dob humanisticko-

estetisující pišla doba rationalismu, tak nyní zase ratio-

nalismus je vystídán zptnou vlnou estetického novo-

humanismu.

Pro reakní vládu Františkovu rozhodovaly asi vedle

takovýchto dvod pi zavádní etiny do Q. také d-
vody jiné. Reakní tato doba vidla svého nepítele pe-

devším v neznabožských moderních vdách, podezí-

vala a stíhala vše, co páchlo novou dobou. Proto asi, aby

zamezila tmto moderním vdám pístup do gymnasia,

zavedla tam druhý mrtvý jazyk, etinu. Vzdálený, te-

ba také svo^bodymilovný duch ecký byl mén nebez-

pený, než souasné novotaení myšlenkové.

Postavení etiny ješt více zdrazuje a poet ho-diu

jí vnovaných rozmnožuje organisaní osnova z r. 1849.

Rok 1849 jest vlastn rokem narození
našich dnešních gymnasií. Tohoto roku (16.

záí) vydána byla za ministra Lva Thuna spolenou

prací F. Exnera a Hermanna Bonitze »Organisaní osno-

va gymnasií a reálek v Rakousku«^ (Entwurf der Orga-

nisation der Qymnasien und Realschulen in Osterreich.«

Nezmnný otisk vyšel r. 1875 ve školním knihosklad.)

Okol gymnasia v Oo § 1 vyten jest takto:

1 Užíváme dále zkratky Oo.
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1. Poskytovati vyššího všeobecného vzdlání za pod-

statného použití starých klasických eí a jich litera-

tur, 2. tím zárove pipravovati pro studium universitní.

Podstatná zmna, již Oo proti dívjšku
zavádí, jest, že dosavadní dvouletý kurs filo-

sofický spojuje s gymnasiem, ímž gymnasium

dosud šestitídní se stává osmitídním ;^ a dále, že roz-

dluje gymnasium na nižší a vyšší, každé

o 4 ronících; konen, že tžisko uebného plánu ne-

spoívá již jen v klasických jazycích, nýbrž že i tak

zvané reálie došly tu náležité pozornosti; cíle ueb-
ného se má dosíci vzájemným psobením ped-
mt humanitních i reálních.

Uebny plán gymnasia podle Oo z r. 1849.

I II III IV V VI VII VIII Celkem R. 1909

Náboženství ..222222 2 2 16 16

Vyu. jazyk . . Nejmén po 2 hod., nejvýše s druhými 26
živým jazykem 6 hod. L^^

^g
a druhý živý jazyk Nejmén po 2 hod., nejvýše s vyu.

j
' Nm .

(zemský jazyk) jazykem 6 hod. J 26

Latina 865 666 5 5 74 49

etina ....— — 5 444 5 6 28 28

Dje- a zempis 333343 3 3 25 Dj, 20
Zem. 10

Matematika ..333343 3— 22 23

Pírod, a fysika .223 323 3 3 21 Pír. 9

Fys. 12

Filos. propádeut. — — — — — — — 2 2 4

1 Spojení filosofického studia s gymnasijním stalo se nátlakem

universit. Deputace university pražské a vídeské žádaly svobodu ped-

nášení i poslouchání. Avšak této svobod stály v cest povinné filoso-

fické kursy s nedosplým svým posluchastvem. Proto musila stední

škola pevzíti dosavadní úkol filosofické fakulty, jež se pak z dosa-

vadní prpravny pro ti vyšší fakulty vyvinula ve fakultu samostatnou,
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Tato Oo z r. 1849 byla znenáhla uskuteována a

r. 1854 dne 9. prosince dostalo se jí císaským listem

sankce zákona. (Min. na. 16. pros. 1854.) Pozdjšími

minist. naízeními byly jen menší zmny provedeny, jež

samy vyniknou srovnáním pipojených uebných plán
z r. 1849 a 1909.

Jakkoliv Oo podle obecného mínní pokládána bývá

za veliký pokrok ve vývoji gymnasií, mla pece v zá-

ptí rzné závažné vady: 1. Studium stedoškolské se

tím znan prodloužilo, takže dnes vzdlání všeobecné

zabírá nepomrn více asu než vzdlání odborné.

2. Pechod ze stedoškolské vázanosti k úplné akademi-

cké svobod jest po zrušení filosofie nyní píliš náhlý a

pro mnohé záhubný. 3. Zrušením bývalých filosofic-

kých kurs, povinných pro všechny posluchae vysoko-

školské, znan pokleslo filosofické vzdlání všech stav

akademických, nebo gymnasium z celého oboru filosofic-

kého pevzalo jen logiku a psychologii (reálka vbec
nic!), kdežto pedmty, mající tvoiti vrchol všeobec-

ného vzdlání, totiž metafysika a etika, vbec z ady
pedmt uebných vypadly. 4. Rozdlením gymnasia

na nižší a vyšší, z nichž každé má podávati ucelené vzd-

lání, vyplýtvá se mnoho asu zbyten, ježto mnohému

se uí dvakráte (na p. diepisu, fysice). 5, Silnjším za-

stoupením reálií, aniž byl v náhradu snížen poet hodin

jazyk klasických, nastalo znané petížení osnov; kdežto

až do r. 1849 maximum uebných hodin týdenních bylo

18 (tedy 3 hod. denn), stoupl poet týdenních hodin po

r. 1849 až na 30 a pes 30 (tedy denn 5—6 hodin), což

mlo za následek zpovrchnní veškeré práce školské.

ostatním rovnocennou. Hned r. 1848 za prvního ministra vyuování

Soramarugy byly sloueny filosofické kursy s gymnasii.

eská Politika. V. 34
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Tyto vady vyvolávaly nespokojenost s Oo, takže vláda

konen pislíbila pro rok 1858 revisi osnov. Když však

ani potom k revisi nedocházelo, a to piinním hlavn
Bonitzovým, žádal náš pedagog dr. upr v íšské rad
dne 2. srpna 1861 dtkliv reformu studijní. 2ádal pro

gymnasium i reálku jednotný tytídní podklad, na

nmž by hlavními pedmty byly pedmty reálné, zvlá-

št pírodovdecké, matematika a kreslení (tedy jakási

škola mšanská!), z latiny by se tu vyuovalo jen zá-

kladm, etina pak by byla obmezena jen na oddlení

vyšší. Z této nižší stední školy by byl stejn možný

vstup jak na Q. tak na R. Nov by mly býti zavedeny

tsnopis, gymnastika i vojenská cviení, filosofie pak by

mla býti rozšíena. Jak vidti, žádá tu již upr totéž,

CO' žádá dosud doba nejnovjší a co dalo vznik našim no-

vým »reformním reálným gymnasiím* (typ B.). Avšak

tenkráte nedošel Cuprv návrh podpory ani u Cech,

kteí tvrdiU, že školství nepatí do íšské rady, jsouc vcí

samosprávy zemské, ani u Nmc, kteí v nm vidli

»eskonacionální útok na Oo«. (Srv. Ficker »Bericht iiber

osterr. Unterrichtswesen« r. 1873, str. 145. a Frankfurter:

Die Mittelschulenquéte.)

Návrh Cuprv, odkázaný komisi o vcech školských,

zašel bez vyízení a též ministerská anketa, svolaná

v r. 1870, nemla žádných positivních výsledk. A tak

zstala gymnasia v podstatn nezmnna až do nové an-

kety stedoškolské z r. 1908, jež mla za následek vy-

dání nových uebných osnov z r. 1909.

Nejnovjší osnovou gymnasii ní, pro n-
mecká gymnasia z 20. b e z n a 1909, pro eská gym-

nasia z r.. 1910, zavádí „se, hlavní novota ta, že povinné^

pedmty bjly rozmnoženy o kreslení a tlocvik. Av^H.
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hned v úvod k uebným osnovám praví samo mini-

sterstvo, že zavedení tchto povinných pedmt mže
se díti jen znenáhla podle místních pomr.

Zavedeno pak k r e s 1 e n í jen na nižší g. a to do t. I.

a II. po 3 h, do III. a IV. po 2 h. týdn.

Tlocvik má ve všech tídách od I.

—

VIII. po 2 h.

týdn.

Vedle toho provedeny menší zmny, t. zvlášt v d -
j e p i s e posunuto uivo tak, aby na djiny novovku

zbylo více asu.

Uebny plán gymnasií s vyuovacím jazykem eským
z r. 1910. (Min, výn. 23./2. 1910.)

I II III IV V VI VII VIII Celkem

Náboženství . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Jazyk eský . . . . 4 4 3 3 3 3 3 3 26

Jazyk latinský . . . 7 6 6 6 6 6 5 5 47

Jazyk ecký . . . .
— — 5 4 5 5 4

(5)

5 28

(29)

Djepis .... . — 2 2

2 \

3 4 3 M 20

^ (19)

Zempis . . . 2 2 2 1 1 —
) 10

Matematika . . . 3 3 3 3 3 3 3 2 23

Pírodopis . . . . 2 2 -1
2Í

3 2 — — 9

(3) (10)

Fysika a chemie . — — 3 — — 4 3 12

,

4 (13)

Filos. propádeut. .
— — — — — — 2 2 4

Kreslení .... . 3 3 2 2 — — — — 10

Krasopis .... . 1 — — — — — — — 1

Tlocvik .... . 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Jazyk nmecký . . 4 4 3 3 3 3 3 3 26

Celkem . . . 30 30 32 32 31 31 31 31 248

(32) (32) (250)

Na našich eských G. pistupuje oproti nmeckým ješt

druhý zemský jazyk, nmina, jako pedmt rela-

íivn-obligátní. Následkem toho musí latina býti u nás
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ponkud zkrácena a ješt vychází pro naše žáky eské
znan vtší poet týdenních hodin než na nmeckých G.

Zkrácena jest latina v I. a II. t. o 1 hodinu (7, 6, na

nm. 8, 7).

Mají pak naši gymnasisté s tlocvikem v I. a II. t.

po 30 h. týdn, v III. a IV. t. po 32 h. a v ostatních po

31 h. týdn, kdežto nmetí gymnasisté mají
vkaždé tíd o3 h. týdn mén.

2. Reálky.

Až do po. 19. stol. bylo gymnasium jedinou stední

školou. Ti. kdož se chtli vnovati praktickému povolání

a pece chtli dojíti vyššího vzdlání, musili navštvo-

vati také gymnasium. To však bylo na škodu obou stran:

nastávající emeslníci a kupci neuili se tu tomu, eho
potebovali, nýbrž tomu, eho nepotebovali, základm
klasických jazj^k. Uili se tomu ovšem s nechutí a

ledabylo a tím vadili i tm, kteí hodlali se vnovati ue-
ným stavm. Poteba vzdlání pro mšanstvo rostla,

ale také university vyžadovaly stále hlubší prpravy
od gymnasií. Gymnasia stále více se stávala jen prpra-

vami pro university a tím mén hovla potebám prak-

tického vzdlání. Marn mšanstvo dožadovalo se toho»

aby gymnasia se pizpsobovala i jejich potebám. P o-

nvadž tedy jednotná škola již nevyho-
vovala, nastalo první rozštpení, msta
poala si zizovati školy reálné.

Zprvu to byly zcela odborné školy, strojnické, ob-

chodní (na p. r. 1770 založená reálná obchodní akademie

ve Vídni), vtšinou dvouleté. V Praze byla už od první
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poloviny 17. stol. škola inženýrská, jež r. 1806 povýšena

na ústav polytechnický, jemuž stál v ele matematik

Fr. Qerstner. Ponvadž prprava ze IV. tídy školy

hlavní brzo nepostaovala, založena r. 18-33 královská

stavovská reální škola dvoutídní jako prprava pro

polytechniku. Téhož r. 1833 založena z fondu (110.000

zl.), odkázaného vlasteneckým arcibiskupem Václavem

Leop. Chlumanským, reálka trojtídní v Rakovníku a

r. 1836 z téhož fondu reálka v Liberci. Reálka rakovnic-

ká mla ráz hospodásko-lesnický, liberecká prmyslni-

cko-obchodní.

Z veejnosti stále bylo voláno po dokonalejší organi-

saci škol reálných. Dosud se ítalj^ ke školství obecnému.

Ješt r. 1848 jedna strana chtla reálku trojtídní pile-

niti ke škole mšanské a uiniti z ní jakousi školu po-

kraovací, pipravující jen pro praktický život. Avšak

Fr. Exner a Bonitz organisovali reálku jako ústav šesti-

tídní a vytkli jí úkol vyšší, úkol obecn vzdlávací.

eho se na gymnasiích dosahovalo studiem jazyk kla-

sických, k tomu na reálce sloužiti mlo studium jazykv

a literatur moderních. První taková šestitídní reálka

(3 roníky nižší a 3 vyšší) byla otevena v Praze 15.

íjna 1849 a editelem stal se Jos. Wenzig.

Organisace reálek podle Oo z r. 1849 byla

tato: Nižší reálky mly jednak úkol pozdjších škol m-
šanských (Oo je také zove Unterrealschulen oder Bur-

gerschulen), pipravovati totiž pro praktický život, a ob-

sahovaly proto vedle roník teoretických i roník prak-

tický. Roník teoretický mohl býti podle místních po-

teb bu jeden, nebo dva, nebo ti, takže s pipojeným

roníkem praktickým byly pak nižší reálky bu dvou-

leté, nebo tíleté, nebo tyleté.
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Nižší reálky mohly trvati též samostatn, b^z vyš-

ších. Avšak dvoutídní reálka (Biirgerschule) musela

vždycky býti slouena se školou obecnou.

Vyšší reálky byly již jednotné, a to tíleté. Prpravou
pro n byla nižší reálka tytídní, avšak žáci mohli na

vyšší reálku vstupovati již ze tetí tídy, peskoivše
tvrtý roník praktický.

Zizování reálek ponecháno obcím. Reálky nacházely

mnoho pátel práv svou praktiností a byly hojn zi-

zovány, nižší i vyšší.

Pi nkterých, jako kutnohorské a písecké, zizo-

vány veerní kursy prmyslové. Zprvu mly reálky

proti zásadám Exner-Bonitzovým ráz odborných ústav,

pipravujících jednak pro studia technická, jednak pro

odvtví prmyslová. Avšak když u nás zapouštlo své

koeny odborné školství prmyslové, opt reálky nabý-

valy rázu všeobecn vzdlávacího. Vypouštno stavitel-

ství, úetnictví a strojnictví, luba a kreslení omezovány.

í^íšským zákonem o kompetenci íšské rady z r. 1867

pikázány reálky v obor zákonodárství zemského. Tu
ministr Hasne r, aby umožnil ponkud jednotnou

organisaci reálek ve všech zemích rakouských, ped-
ložil r. 1868 všem zemským snmm v pod-
stat stejný návrh zákona o reálkách. Vdí
myšlenkou tohoto návrhu bylo, pizpsobiti reál-

ky gymnasiím. Proto úelem jich stanoveno také

všeobecné vzdlání, ovšem se zvláštním zete-

lek k vdám matematicko-pírodním. Reálka rozšíena

na 7 tíd (4 nižší, 3 vyšší), zavedeny dva cizí ja-

zyky, z nichž jeden obmezen na vyšší oddlení, zave-

dena i maturitní zkouška jakožto nezbytná pod-

mínka pijetí na techniku. Tento návrh Hasnerv jest
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základem dnešní organisace reálek ve všech zemích ra-

kouských. R. 1874 vydán zemský zákon eský pro reálky,

kdežto pro Moravu je už z r, 1869. Od r. 1874 se pak

ústavy reálné postátují; Naped nevidti valného vzr-

stu, nebo rozmáhají se školy prmyslové a mistrovské!

Teprve asi od r. 1890 pozorovati veliký vzrst škol re-

álných.
.

Normální uebná osnova z r, 1879 piblížila reálky

co do všeobecného vzdlání ješt více gymnasiím a tím

smrem se vyvíjejí reálky stále.

Nejnovjší osnova reální pro eské reálky

z r. 1910 nese se opt týmž smrem, jak vidti z pipo-

jené tabulky.

Uebny plán reálek s vyu. jazykem eským z r. 1910.

(Min. výn. .23./2. 1910.)

1 II III IV V VI VII Celkem

Náboženství 2 2 2 2 22 1 13

Jazyk eský 5 4 3 3 3 3 4 25

Jazyk francouzský ..— 443333 20

Djepis 2 2 2 2(3(2(3 (16
Zempis 2 2 2 2 ( 1 ( 1 ( (10
Matematika 3 33 4 44 5 26

3 (25)

Pírodopis 2 2 — — 2 2 3 11

3 (12)

Chemie ___ 3 32— 8

Fysika — — 3 2—4 4 13

Deskript. geometrie ..— 22 333 2 15

Kreslení 4 4 4 3 3 2 3 23

Krasopis 1 — — — — — — 1

Tlocvik 2 2 2 2 2 2 2 14

Jazyk nmecký ....544 333 3 25

Celkem 28 31 31 32 32 33 33 220
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Uebny plán reálek s nm. jaz. vyu. z 8/4. 1909.

(Uvádíme jen rozdíly od eského u. plánu.)

I II III IV V VI VII Celkem

Náboženství ....222 2 22 1 13

Jazyk nm. (vyuov.) 4444334 26

Jazyk francouzský ..654 4 33 3 28

Jazyk anglický ... — — — — 3 3 3 9

Celkem 28 28 28 31 32 33 33 213

Základem našeho pítomného zízení reálek jest tedy

zemský zákon eský zr. 1874, a na Morav
zemský zákon z r. 1869.

Okol reálek jest: 1. poskytovati vyššího vše-

obecného vzdlání se zvláštním zetelem k matema-

ticko-pírodním vdám; 2. pipravovati pro ty odborné

vyšší školy, jež na tchto vdách se zakládají, jako jsou

polytechniky, lesnické a hornické akademie, hospodáské

vysoké školy atd.

Nižší, tyleté oddlení má rovnž podá-

vati ucelené vzdlání pro ty, kdož ze IV. tídy vstupují

do praktického života.

Mezi povinnými jazyky vedle vyuovacího jazyka

pikazuje se v eském zemském zákon § 12 b) francouz-

ština a anglitina, kteréžto poslední má se uiti jen

na vyšším oddlení (§ 14). Avšak ani nejnovjší osnova

nezavádí anglitiny, jen na nkterých ústavech vyuuje
se jí nepovinn. Nebylo by pro ni ani dosti uitelských

sil. Také není místa v osnovách pro anglitinu, pon-
vadž zemským zákonem z r. 1886 bylo náboženství, ob-

mezené dosud jen na nižší oddlení, zavedeno i na odd-
lení vyšší, a to dvma hodinami týdn v každé tíd.

Min. výnosem ze 27. dubna 1880 bylo naízeno, že

prozatím (»bis auf weíteres«) se od zavedení anglitiny

na eských reálkách upouští.
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Na nmeckých reálkách v Cechách je skuten angU-

tina povinným pedmtem.
Anglitina na moravských reálkách

byla pvodn podle z. zák. z r. 1869 pedmtem povin-

ným, avšak když zákonem z r. 1895 (27. na) byl druhý

zemský jazyk povýšen na pedmt povinný, byla na-

vzájem anglitina snížena na pedmt nepovinný; jest

také obmezena jen na vyšší oddlení.

Nejnovjší osnovou uební zavedeny n-
které zmny proti dosavadnímu uebnímu plánu z r. 1898.

Djepis, s nímž se dosud zaínalo až od II. t.,

položen už do I. t. se 2 hod. týdn. Celkem mu pibyla

1 h. týdn. Rozvržení látky je nyní zcela jiné. V tomto

pedmte opuštna zásada, že nižší oddlení má tvoili

uzavený celek. První íivod do znalosti minulých dob

se podává ve tíd I.

—

III. Djepis pragmatický pak za-

íná se již ve í. IV. starovkem, takže na VII. t. zbývá

jen doba nejnovjší od kongresu vídeského 1815.

Zempis, jenž dosud byl zastoupen jen na nižším

oddlení, zaveden i do V. a VI. t. s 1 h. týdn. Za to

mu vzata 1 h. v I. t.

Deskriptivní geometrie z I. t. vylouena.

K r e s 1 e n í ve IV. t. ubrána 1 h.

Náboženství v VII. t. podle všech uebných

plánu, i nejnovjšího ministerského, i eského, vydaného

z. šk. radou, jest zastoupeno 1 hodinou. Avšak ve sku-

tenosti se mu poád vyuuje ve 2 hodinách.

V jazykových pedmtech mimo to nastaly

na našich eských reálkách nkteré zmny
poslední uebnou osnovu pro jazyk eský, nmecký a

francouzský, schválenou min. výn. ze dne 23. února 1910.

Francouzština, jíž se dosud vyuovalo až od
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III. t., zavedena již od II. t. a pidána jí celkem 1 hodina,

takže má nyní 20 h. na celé reálce.

Tato zmna, zavedená naší zem. šk. radou, nezdá se

býti šastnou. Dva cizí jazyky tu následují píliš brzo po

sob. 2áci nemají ješt z I. t. pevných základ v nm-

in a již pistupuje francouzština, ehož následkem je

pak pletení obou jazyk.

Nad to ztížen tím žákm z mšanských škol pístup

na reálky. Na mnohých školách mšanských se fran-

couzštin nevyuuje, a tak nemže žák ze II. t. mš. pe-

stoupiti do III. reálné, dokonce pak už ne ze III. mš. do

IV. tídy reálné, což pedtím dosti asto se dalo.

Jazyk vyuovací proti osnov nmecké zkrá-

cen o 1 h., jazyk francouzský dokonce o 8 hod.,

ježto druhý zemský jazyk vyžaduje nejmén

25 hodin.

I na reálkách mají naši eští žáci o nco více hodin

než nmetí. Nmetí žáci mají celkem ve všech 7 t.

týdn 213 hodin, naši však 221 hod., o 8 hod. více.

3. Reálná gymnasia.

V 19. stol. dostupuje vrcholu zreálnní všeho lidského

vdní. Naše moderní kultura odvrací se od pílišného

historismu dob minulých a zakládá se na pímém pozoro-

vání skutenosti, hlavn na vdách pírodních. Smysl ná-

rod není již obrácen na literaturu a estetiku, jako

kdysi v dob rokokové, nýbrž na podmanní pírodních

sil a na dobytí zem. Tento zreálnný duch doby nespo-

kojuje se v oboru stedního školství jen vytvoením

nového reálného typu škol stedních (reálek), nýbrž po-

íná útoiti i na starý, tisíciletou tradicí posvcený útvar
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latinského gymnasia, jenž s houževnatostí všeho, co

historicky vkoenno, se vzpírá novotám.

Latina a etina zstaly hlavními pedmty na gym-

nasiích i tehdy, kdy již doba dávno se byla zmnila, kdy

vdní lidské již dávno zreálnlo a znárodnlo. Správn
tu podotýká Paulsen v Qeschichte des gelehrten Unter-

richts I, 592: »Jestliže ve školách uitelé i žáci jsou nu-

ceni v denní námaze zabývati se vcmi, jimž
mimo stny školní se již nepikládá žád-

ného významu, nemže býti následek jiný,

nežli že se pracuje s nechutí. Nebo tak od

svta odlouen nežijí ani uitelé ani žáci, aby nepozo-

rovali, co ve svt platí a co nikoliv. Snad mají žáci zvlá-

št gemný ich pro vci asové a platící.«

Skuten také pes to, že latina a etina jsou hlav-

ními pedmty našich gymnasií a vnována jim skoro

tetina všech vyuovacích hodin (76 z 248), jsou výsledky

v obou klasických jazycích podle úsudku filolog samot-

ných velmi chatrné.

Nepíze nové doby obrací se zvlášt proti etin.
Teba absolutní cenou ecká literatura sebe výše pe-

vyšovala latinskou, pece etina stojí daleko za latinou

svojí skutenou cenou praktickou pro vtšinu našich

studujících. Krásnjší musí tu býti obtováno užitenj-

šímu, tak velí doba a všecka pedagogická výmluvnost

jest proti její síle slabá. Vývoj školy neídí se pedago-

gickými úvahami, nýbrž velkým chodem djinného ži-

vota. Marn klasití filologové hájí etiny poslední

zbraní: formálním vzdláním, jehož prý obtížná etina

poskytuje u vtší míe, než kterýkoliv pedmt jiný.

Bylo již ukázáno v II. ásti, že formální vzdlání není uni-

versální, že duch vyškolený cizím jazykem není spolu
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vycvien i ke snadnjšímu chápání vd pírodních a pod.

Naopak pílišným zabýváním se cizím jazykem, pi

stálém zápase se slvky a vazbami žák na konec vidí už

jen slova a smyslu, slovy tmi vyjádeného, už vibec

nedbá. Tak práv pílišné filologické vzdlání jest na

škodu pravému formálnímu vzdlání, jehož pední vlast-

ností jest bystré pozorování skutenosti.

Výsledkem snah, aby i vyuování na gymnasiích bylo

zreálnno a tím piblíženo duchu doby, jsou reálná
gymnasia rozmanitých typ, jak dále budou vylíena,

jichž spoleným znakem jest, že obtují cele nebo á-
sten etinu, aby získalo se místo pro jazyk živý a

vtší zdraznní vd reálných.

a) Nižší reálná gymnasia.

Již Oo z r. 1849, a postavení etiny na gymnasiích

znan posílila, uznává pece, že etiny není všem

gymnasistm potebí. V § 19 se praví: »Jen tací žáci

nižšího gymnasia, kteí nehodlají vstoupiti do vyššího

gymnasia, mohou pro III. a IV. tídu nižšího g. na zvláštní

žádost, o níž sbor profesorský s ohledem na disciplinu

školní má se vysloviti, býti zemskou školní radou od

uení se etin osvobozeni.*
Toto ustanovení dalo vznik reálným gymnasiím. Zvlá-

št na obecních gymnasiích bylo totiž této praktické vý-

hody hojn užíváno, takže se konen ministerstvo roz-

hodlo, vytvoiti zvláštní typ gymnasií, reálná gymnasia.

Stalo se to provisorn, až do vydání zákona gymna-

sijního, ministerským naízením ze 17. dubna

1872. Tato úprava týká se jenom nižšího oddlení gymna-

sijního, vyšší oddlení zstalo na všech ústavech ist
gymnasijní. Dvma vcmi liší se stará reálná gymnasia
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od pouhých gymnasií: Ve III. a IV. tíd uí se žáci místo

etiny francouzštin a ve všech tyech tídách nižšího

oddlení zavádí se kreslení jako povinný pedmt.
Takovéto nižší reálné gymnasium mže bud samo-

statn trvati, nebo mže býti spojeno s vyšším gymna-

siem, nebo s vyšší reálkou. Je-li spojeno s vyšším gym-

nasiem, kterýžto pípad býval nejastjší, pak musí ve

III. a IV. tídé býti paraleln dv oddlení, jedno s e-
tinou, pro žáky, chtjící dále postoupiti na vyšší gymna-

sium, a jedno s francouzštinou místo etiny pro ty žáky,

kteí ze IV. tídy reálného gymnasia chtí pestoupiti na

vyšší reálku.

Tento typ reálného gymnasia tšil se neobyejné ob-

lib veejnosti, nikoliv však vyuovací správy. Všechny

obce, jež okolo r. 1872 vydržovaly si gymnasium nebo na

n pispívaly, vyžádaly si zmnu pouhého gymnasia na

reálné gymn. Pouze ve Vídni a v Bílsku (ve Slezsku)

byla komunální pouhá gymnasia. Ze 101 státního gymn.

bylo 32 reálných g. 2ák na pouhých gymn. ubývalo, na

reálných pibývalo.

Tento rozmach reálných gymnasií vzbuzoval obavy

u správy vyuovací ve píin dalšího trvání pouhých

gymn. Proto vydalo ministerstvo dne 26. ervna 1877

(. 10.636, u Šetelíka str. 373.) výnos tohoto znní: »Ježto

úsudek o ástené bifurkaci (rozdlení) vyuování ve 3.

a 4, t. reáln. gymnasií naprosto jest nepíznivý, po-

vinné vyuování kreslení všude se schvaluje, kdežto

pedbžné vzdlání v geometrickém kreslení se prohla-

šuje za nedostatené, naídil jsem na návrh uitelských

sbor a zšrady, aby státní rg. ve Vídni a Hernalsu pe-
mnna byla v g. s povinným kreslením. Zárove mám
v úmyslu i jinde tak uiniti.

«
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Podobn byly v Cechách vynesenhn zšrady z 5./8.

1877 uitelské sbory na rg. vyzvány, aby uvážily, zdali

by se nedoporuovalo bifurkaci ve 3. a 4. tíd zrušiti.

{Setelík, str. 373.) Následek tohoto nátlaku shora byl, že

znenáhla vtšina reálných gymnasií byla zmnna zase

v pouhá gymnasia s povinným kreslením.

Zvláštního druhu bylo reálné gymnasium tá-

borské, t. zv. K i^ í ž k o v o, založ, již r. 1862. Nebylo
reálným jen na nižším oddlení, nýbrž sluovalo celou

sedmitídní reálku s celým osmitídním gymnasiem. La-

tina zavádla se ve tech prvních tídách bez výhrady
pro všechny žáky. Reahsté s gymnasisty spolen uili

se až do VII. tídy: náboženství, eštin, nmin, zem-
pisu, djepisu, potm, pírodopisu a fysice. Osmá tída

byla pouze gymnasijní.

Tento uebny plán vypracoval první editel Václav

Kížek, jenž o rozvoj tohoto útvaru získal si takové zá-

sluhy, že tento typ všeobecn se zove Kížkovým. Když
náklad na vydržování ústavu s pobokami se stále zvt-
šoval, žádala obec za jeho postátnní, což se také stalo

dne 1. kvtna 1870. Svrchu zmínným nátlakem s hora

byl ústav r. 1890 zmnn v pouhé gymnasium s povin-

ným kreslením. Po letech Kižkovo reálné gymnasium
znova oživlo v tak zvaném typu dínském, jenž byl

šastnjší než jeho eský pedek a došel ministerské

sankce r. 1908.

Jakkoliv reálná gymnasia byla takto pohbena, pece
dokala se svého z mrtvých vstání, ovšem v jiné doko-

nalejší podob, a to r, 1908. Duch doby si je pece vy-

nutil.
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b) Osmitídní reálná gymnasia (typ AV
Boj proti zastaralému zízení gymnasia, zvlášt proti

etin, neutuchá. V Uhrách boj ten se koní odstranním

etiny jako povinného pedmtu už r. 1890. Tím ješt

více podnícen boj v Pedlitavsku. Právníci, medici i pro-

fesoi, krom klasických filolog, závodí ve výtkách,

že jim gymnasium nepodalo toho, eho potebují.

Profesor Drtina, sám klasický filolog, v ministerské

anket stedoškolské r. 1908 (Die Mittelschul-Enquete

1908 str. 314) správn vytkl: »Gymnasium ve své dnešní

podob neodpovídá podle mého názoru § 1. Organisaní

osnovy, t. j. dnešní gymnasium nepodává již všeobec-

ného vyššího vzdlání. Nepipravuje dostateným zp-
sobem pro vysokoškolská studia, nýbrž nejvýše a úeln
jen pro teologickou fakultu, pro klasickou filologii, á-
sten pro moderní filologii a pro djepis. Avšak ostatní

obory moderního života: moderní filologie, práva, medi-

cina, farmacie, technika a jiné dležité obory vysoko-

školského studia neshledávají v nynjším gymnasiu již

dostatené prpravné školy.«

(Dnešní doba ilé výmny myšlenkové i hospodáské

od národa k národu žádá od každého vzdlaného lo-

vka, aby znal co nejvíce živých, svtových jazyk.

Dnes, v dob léení pírodního, musí léka mnohem lépe

býti obeznámen s vdami pírodními, pírodopisem, fy-

sikou, chemií. Dnes, v dob rozmachu vd technických,

nezbytnou souástí všeobecného vzdlání jsou alespo

základy deskriptivní geometrie. Jak žalostný je pohled

na lékae nebo právníka pi stavebních komisích, když

stavební plány, jimž každý palír rozumí, jsou jim runami

záhadného smyslu

!

' Znaka Rg.
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Ale tchto vdomostí nemže podávati gymnasium
vedle svých pedmtíj dosavadních, nemá-li nastati ne-

snesitelné petížení mládeže.

Tu na štstí dostala se správa vyuovací do rukou
muže energického a pokrokového, ministra M a r c h e t a.

Ten se svými odbornými rádci, sekním šéfem ryt. Ka-
nrou a dvorním radou Huemrem, vypracoval plán re-

formy stedoškolské.

Avšak na zákonné, parlamentní projednání návrhu
v našem rozeštvaném parlament nebylo pomyšlení.

Bylo nutno reformu provésti naízením. Aby však tento

absolutismus nkoho nezarážel, svolán byl jakýsi parla-

ment školský, anketa stedoškolská, jež mla jen úko-

lem, ped svtem schváliti hotov již návrhy vládní.

Mla jen hlas poradní, nikoliv právo initi závazná usne-

sení. Byla svolána na dny 21.—26. ledna 1908 do Vídn.

Jádrem všeho jednání byla otázka organisace, jež

zabrala sama celé ti dni rokování. Byl pronesen velký

poet rzných náhled a íiávrh, do jichž jednotlivostí

nemžeme tuto zacházeti ; resultát byl tento: Trvající
školské typy, osmitídní humanistické
gymnasium a sedmitídní reál k a jako ta-

kové p o t r v e j t e ž dále, ale uebná jejich osnova
bu podrobena dkladné reform. Vedle nich budiž
zízeno jako nový typus reálné gymna-
siumslatinou, bezetiny, zatovšaksjed-
nímmoderním jazykem a silným zdraz-
nním realistických vd. Pro tento vládní

návrh vyslovila se pevážná vtšina shromáždní, pejíc

si zárove, aby se se zavádním tohoto typu ihned za-

poalo.
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Tak se také stalo, a již 8. srpna 1908 naízením
ministerským organisována naše nová
reálná gymnasia, a to typu dvojího A a B.

Uebny plán eského „o smi tí dní ho reálného gymnasia"

schválený min. výn. 23/2. 1910.

I 11 III IV V VI VII VIII Celkem

Náboženství ... 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Jazyk eský ... 4 4 3 3 3 3 3 3 26

Jazyk latinský . . 6 6 6 6 6 5 5 5 45

Jazyk francouzský - — 4 4 4 3 3 3 21

Djepis —
Zempis .... 2

2

2

2

2

2 (

2 i

3

1

3

1

3

1

3 )

)

18

11

Matematika ... 3 3 3 3 3 3 3 2 23

Základní nauky deskr.

geometrie ... — — — — 2 2 - — 4

Pírodopis a všeob.

zemvda ... 2 2
1

i

2 2 2 2 12

Chemie — — — — 2 2 — 4

Fysika — — 2 3 — — 3 4 12

Filos. propádeutika — — — — — — — 3 3

Kreslení .... 3 3 2 2 — — — — 10

Krasopis .... 1 — — — — — — — 1

Tlocvik ... 2 2 2 2 2 2 2 2 26

Jazyk nmecký . . 4 4 3 3 3 3 3 3 26

Celkem . 29 30 31 32 31 31 32 32 248

Typ A ili »Osmitídní reálné gymnasium* stoji upro-

sted mezi gymnasiem a reálkou.

S gymnasiem má to spolené, že uí ve všech osmi

tídách latin; osnova latiny co do pedepsané látky je

zcela stejná na gymnasiu i reálném gymnasiu. Na našich

eských Rg má latina jen o 2 hod. mén než na pouhých Q,

a to v I. tíd o 1 hod. a v VI. tíd o 1 hod. Ale reálné

gymnasium Uší se od pouhého gymnasia hlavn tím, že

vbec nemá etiny. Místo ní uí se francouzštin,

eská Politika. V. 35
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a to také až od III. tídy. Tím tedy, že uí živému ja-

zyku, podoibá se reálné gymnasium zase reálce. S ní má
dále toto spolené: podává alespo základy deskriptivní

geometrie, a to v V. a VI. tíd po 2 hod. týdn; chemie

je samostatným pedmtem a to v VI. a VII. tíd po

2 hod. týdn; -pírodopisu vnuje 12 hod., o 2V2 hod. více

než na gymnasiu. Mžeme tedy reálné gymnasium defi-

novati jako gymnasium s latinou, ale s živým- jazykem

místo etiny a se sesílením pedmt reálních.

Tento typ tší se u nás neobyejné pízni. Za necelá

tyi léta jeho trvání máme r, 1912 už v Cechách 20 tako-

výchto ústav, na (Morav 5 a ve Slezsku 1, tedy celkem

26 eských Rg, ili znan více než Vs všech gymnasií

našich (63).

V Cechách mají r. 1912 osmitídní reálná gyríí-

nasia tato msta: Praha-Truhláská, Praha-Kemencová,

Praha-Libe, Praha-Minerva, Beroun (I. a II. t.), Chru-

'dim, Klatovy, Kolín, Králové Dvr, Litomyšl, Mlník (I. a

II. t.), Náchod, Nový Bydžov, Pardubice (díví Rg Bo-

ženy Nmcové), Pelhimov, Roudnice, Rokycany, Slaný,

Smíchov, Domažlice: 20 Rg.

Na Morav mají tento typ msta: Brno-Díví aka-

demie, Kyjov, Holešov, Valašské Meziíí-Díví akade-

mie, Místek: 5, z nich 2 díví soukromá.

Ve Slezsku jest tento tyip v Orlové.

Tento útvar reálných gymnasií vzala naše

Tláda z Nmecka. Tam totiž už od r. 1859 vznikají stední

školy, které mají z klasických jazyk pouze latinu a

místo etiny uí modernímu jazyku, francouzštin. Spolu

více akcentují pírodní vdy, nežli gymnasium. Toto n-
mecké reálné gymnasium mlo zprvu mnoho nepátel,
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sám císa Vilém II. se na známé prosincové konferenci

z r. 1890 o nm vyslovil takto: »Nech jsou klasická

gymnasia s klasickým vzdláním, druhý druh škol s re-

álným vzdláním, ale žádná reálná gymnasia. Reálná

gymnasia jsou poloviatc-st, dosáhne se jimi jen polovi-

atosti a z toho všeho vzejde poloviatost v život po-

zdjším.« Vlivem císaovým byla tenkráte 35 hlasy proti

8 odhlasována smrt reálným gymnasiím. Mají prý na

píšt býti jen gymnasia a reálky.

2e reálná gymnasia v Nmecku pece nevymela,

toho nejvtší zásluha náleží profesoru Bed. Paulsenovi

a Th. Zíeglerovi.

Proti výtce poloviatosti hájil reálné gymnasium

prof. Paulsen tím, že práv tento typ školy nejlépe hoví

naší dob pechodní, kdy od kultury antické pecházíme

ke kultue nové, zbudované na základ vd pírodních.

Latina má dosud, praví Paulsen, pro nás praktický vý-

znam. Ona byla kdysi svtovou eí západu evropského,

ona do jisté míry, v oboru církevním, jest jí dosud.

Každý, kdo chce vdu svou studovati historicky, v jejím

vývoji, a právník, medik, inženýr, filosof, ten musí sáh-

nouti k latinským pramenm. Latina tedy dosud nepo-

zbyla významu praktického-, pedn jako svtový jazyk

vdecký, jehož až do 18. století bylo užíváno, za druhé

jako církevní e všech katolík a posléze jako matka

románských eí. Tímto praktickým významem latina

pedí etinu. Když tedy nkomu nezbytn potebné

vdy reálné a moderní ei neponechávají dosti asu a

síly, aby se uil obma klasickým jazykm, je správno,

zvolí-li si jen latinu.

Tím, tuším, Paulsen správn dokázal oprávnnost

existence reálného gymnasia.

35*
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Druhý zastance reálného gymnasia, Th. Ziegler, koní

své vývody pesvédením: »Kdyby reálného gymnasia

nebylo, musili bychom si je nyní nov zíditi.

«

Úsilí pátel reálného gymnasia se potkalo se zdarem:

Novou konferencí ministerskou v Berlín v r. 1900 nejen

bylo reálným gymnasiím piznáno právo na život, nýbrž

byla uznána doko^nce za rovnocenná se starými gymnasii

a piena jim táž práva.

c) Reformní reálná gymnasia (typ B)/

Od r. 1908 má mužská mládež v Rakousku trojí rz-

nou cestu vyššího vzdlání: 1. gymnasijní, s latinou a e-

tinou, jež nejlépe vede ke studiu teologie, klasické

filologie, historie a djin filosofie; 2. reální, jež nejlépe pi-

pravuje pro techniku; 3. reálngymnasijní, s latinou a

francouzštinou, jež zvlášt se hodí jako prprava ke

studiu práv a lékaství, jakož i onch obor filosofických,

jež nejsou vyteny sub 1.

Teoreticky se zdá, že tato organisace stedoškolská

dává každému možnost, aby se vzdlal svým vlohám

pimen. Avšak prakticky jsou tu jakési obtíže proto,

že ve vtšin míst nejsou všechny ty ti typy stedo-

školské zastoupeny. Je-li v míst na p. jen reálka, pak

rodie zpravidla dávají syny své na ni, tebas mnohdy

nadání onch syn bylo spíše filologické. Nebo dávati

dít v 10 letech z domu do ciziny, bývá obtížno z dvod
finanních a není radno z dvod výchovných.

A i v mstech, kde jsou všechny ti typy zastoupeny,

nemohou vždy rodie u lOletého hocha poznati správn

ráz jeho schopností a nevyvolí vždycky typ jeho vlohám

pimený.
1 Znakn Rrs.
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Tím se však uruje smér celého života dítte nikoliv

podle jeho vloh a náklonností, nýbrž podle zcela vnj-

ších okolností. Jak pozdji bude ukázáno, jest sice zásad-

né uznána oprávnnost všech tchto typ stedoškol-

ských a mže absolvent kteréhokoliv typu studovati na

kterékoliv škole vysoké. Avšak prakticky stojí tu v cest

doplovací zkoušky.

Tyto neblahé následky rznosti typ stedoškolských

dobe si uvdomila již Oo z r. 1849, jež v pedmluv
praví:

»Jest si velice páti, aby se našla njaká modalita,

kterouž by se hochm, opouštjícím školu obecnou a

vstupujícím do stední školy, dala možnost, aby ješt

o nkolik let oddálili tžkou volbu svého budoucího po-

volání a tím i rozhodnutí, zda mají vstoupiti do gj^m-

nasia nebo do reálky. Bylo by k tomu potebí, aby bu-

doucí gymnasisté i realisté po ukonené obecné škole

nkolik let v jedné a téže tíd beze škody pro své vzd-

lání pohromad byli chováni. Bylo navrženo, aby nižší

gymnasium nebo alespo ti tídy jeho sloužily jakožto

tato spolená škola. Avšak taková spolená škola musí

klasické jazyky buto pijmouti nebo vylouiti. Vy-

louí-Ii je, pak jednohlasn prohlašují zkušení uitelé, že

je nemožno ve zbývajících ronících docíliti klasického

vzdlání. Nechceme-li tohoto vzdlání se vzdáti, musíme

tedy alespo latinu do této spolené školy zavésti. Ale

tu zase nikdo asi nebude tvrditi, že v nkteré rakouské

korunní zemi je možno, všechny hochy, kteí hledají

vzdlání, pesahující sféru obecné školy, zavazovati ke

studiu latiny, teba jen tíletému. Spoleenské pomry
a poteby' stojí takovému zízení rozhodn v cest !«
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Tedy již organisaní statut ped 60 lety vyslovil citel-

nou potebu jednotné stední školy alespo na nižším

oddlení, ale spolu cítil, že nejvtší pekážkou její jsou

klasické jazyky. Obmeziti je jen na vyšší oddlení, ne-

ml ješt odvahy, což na tehdejší dobu, kdy kultury ná-

rodní stály ješt daleko za kulturou antickou, je zcela po-

chopitelné. Ale tuto odvahu ml r. 1892 pruský ministr

kultu hrab Zedlitz. Dovolil, aby ve Frankfurt n. M. na

tech ústavech, jednom gymnasiu a dvou reálných gym-

nasiích, byla latina posunuta o ti léta, až do IV. t., ímž
vznikl spolený bezlatinný podklad. Místo

latiny vyuuje se v nejnižších tech tídách živému ja-

zyku, francouzštin, l^etina je posunuta také, a to o dva

roky. Uivo klasických jazyk bylo podrženo v témž

rozsahu jako na normálních ústavech, bylo tedy jen po-

sunuto do vyšších tíd. Tomuto typu íkáme frank-
furtský. Došel v Nmcích veliké obliby, takže do r.

1905 bylo tam už 82 takových reformních ústav.

Také naše vyuovací správa zavedla r. 1908 n a

zkoušku takováto Rrg, podobná typu frankfurt-

skému. Latina jest na nich posunuta až do
V. tídy, takže na celém nižším oddlení od I.

—

IV. tídy

není vbec žádného klasického jazyka. Toto nižší od-

dlení je tedy úpln moderní, stejné s nižší reálkou.

Latina, která na tomto typu B je obmezena jen na

nejvyšší tídy, musí za to míti týdn velký poet hodin,

aby se zdolala celkem táž látka jako na typu A. Proto je

v V. a VI. tíd po 7 hod. a v VII. a VIII. tíd dokonce

po 8 hod. latiny týdn. Tím není pak místo na deskrip-

tivní geometrii, ani na chemii jako samostatný pedmt.
(Srovnej uebny plán.)
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To jsou závady tohoto typu, jež by však bylo lze

lehce odstraniti. Nebo úední uebny plán jest vý-

slovn oznaen jen jako provisorní, na zkoušku, a mini-

sterstvo ochotn, podle soukromého sdlení, povolí žá-

dané zmny v jeho osnov.

Uebny plán reformního reálného gymnasia^
podle min. na, 8./8. 1908.

Tídy I—IV mají osnovu nižší reálky.

Vyšší oddlení:

V VI VII VIII Celkem

Náboženství 2 2 2 1 7

Jazyk eský 3 3 3 3 12

Jazyk latinský 7 7 8 8 30

Jazyk francouzský ... 3 3 3 3 12

Djepis 3) 3 3 3
)

12

Zempis 1) 1 1 —
)

3

Matematika 3 3 3 2 11

Pírodopis a všeob. zemv, 3 3 — 2 8

Fysika a chemie .... — - 4 4 8

Filos. propádeutika ... — — 1 2 3

Kreslení 2 2 — — 4

Tlocvik 2 2 2 2 8

Jazyk nmecký 3

?

3? 3? 3? 12?

Celkem 32? 32? 33? 33? 130?

Latiny je tu najednou píliš mnoho. Je-li v V. a VI. t.

po 7 h. a v VII. a VIII. dokonce po 8 h. týdn, musí býti n-
který den také po dv hodiny, pi emž druhá hodina

téhož pedmtu je skoTo ztracena.

Stailo by, kdyby byla latina ve všech tídách denn.

Ovšem nesmíme si mysliti, že je tu cílem latiny podá-

vati humanistické vzdlání, nýbrž spokojiti se práv jen

praktickou stránkou latiny, t. j. dovésti žáka tam, aby

1 Pro eské pomry nebyl ješt tento typ upraven, ale s pi-

pojením nminy v rozsahu gymnasijním vypadgi by asi takto.
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jednou jako historik dovedl s pomocí slovníku rozumti

latinskému pramenu, jako právník aby rozuml pan-

dektm atd. Musí-li se francouzština na R. spokojiti 20 ho-

dinami a pece musí žáci pi maturit dovésti francouzský

text peložiti do eštiny, mže se i latina na Rrg spoko-

jiti 24 h (4X6).

Získáme tak celkem 6 hod., jež postaí na deskriptivu

a chemii.

Avšak typ tento má také znané pednosti:

Vyuování cizojazyné poíná se tam
jazykem živým, nminou a francouzštinou, což je

z didaktických dvod prospšnjší, nežli poínati ja-

zykem mrtvým, latinou. U jazyka živého mžeme vy-

cházeti podle nové metody jazykové, t. zv. direktní,

z názoru, mžeme pedmty a dje pedvádti a spolu

jmenovati, ímž žáci se nauí se slovem vždy spojovati

náležitý obsah. Pedasné poínání s latinou má však ne-

blahé následky intelektuální, na nž již Komenský po-

ukázal, ježto žák nauí se pezírati obsah tených vt,

jemuž nemže rozumti.

Na typu Rrg žák naped si osvojí základy francouz-

štiny a pak s porozumním mnohem vtším pistupuje

k latin a mže v ní rychleji postupovati, zvlášt když po-

zornost jeho ve vyšších tídách se na tento pedmt sou-

steuje.

Avšak hlavní pednost tohoto typu jest, že odda-
luje volbu povolání až za 14. rok vku žá-

kova, to jest do doby, kdy schopnosti jeho se již uri-

tým smrem vyhraiiují. Absolvovav nižší oddlení (re-

álné), mže žák buto pestoupiti na vyšší reálku a pi-

praviti se pro techniku, anebo mže dále studovati na

vyšším oddlení Rrg (reáln gymnasijním) a pipraviti se
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tak bez dodatených zkoušek ke studiu universitnímu

(krom obor klasickohistorických).

Tento typ, teba jen jedinký v celé zemi, znamenit

by doplnil celou organisaci stedoškolskou. Všechny re-

álky, zvlášt isolované, by tím získaly na svém významu,

nebo svým nižším oddlením by prostednictvím tohoto

typu pipravovaly také pímo pro universitu.

Tímto typem B by také mšanské školy byly pota-

ženy do organisace stedních škol. Dosud žák mš. školy

nemže vstoupiti do vyšší tídy gymnasijní a je mu tak

uzavena dráha k universit. Ale mže býti pijat po pi-

jímací zkoušce na reálku, a to na p. ze II. t. mš,, uil-li

se francouzštin, do III. t. reálné, ze III. t. mš. do

IV. t. reálné. Bude-li zízeno aspo jedno eské reformní

reálné gymnasium, má tedy jeho prostednictvím i žák

mšanské školy otevenu pravidelnou cestu k universit.

A to jest závažný úkol školské politiky sociální, aby se

i nejširším vrstvám otevel pístup k vyššímu vzdlání.

Všude pozorujeme snahu o demokratisaci a socialisaci

školství.

Jest tedy litovati, že dosud nebylo žádné reformní re-

álné gymnasium eské zízeno.

Bylo by velikým dobrodiním práv pro ony žáky,

kteí špatn zvolili reálku za svou cestu ke vzdlání a pro

mnohé žáky škol mšanských. Takový ústav zejména

by mohl prosperovati v Praze, na p. v Podskalí, kde

má býti zízená nová stední škola. Jeho nižší odd-

lení, tedy nižší reálka, by odlehilo peplnné reálce sou-

sední v Jené ulici, jež jest vesms ústavem dvojitým a

v nižších tídách až trojitým. Ze IV. tídy by pak ti žáci,

kteí chtí studovati na reálce, odešli na sousední reálky,

kdež ve vyšších tídách už bývá volnji, takže dokonce
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cizí Žák pro udržení paralelky bývá vítaný. Vyšší tídy

reformního reálného gymnasia by pak vyplnili oni rea-

listé z celých Cech a žáci škol mšanských, kteí se

po IV. tíd rozhodnou pro studium na universit.

d) Reálné gymnasium typu dínského.

(Schváleno min. na. 8. srpna 1908.)

Na mstské stední škole v Dín v Cechách, pevzaté

nyní do státní správy, vedeni byli snahou, otevíti žákm
všechny ti vzdlávací cesty v rámci téhož ústavu;

proto typ dínský jest slouení všech tí našich typ (Q,

Rg i R) v jediném ústav, a to tak, že ve spolených

pedmtech jsou všichni žáci spolen vyuováni, avšak

v pedmtech vlastních jen jednomu typu jsou rozdleni

na oddlení. Spolené pedmty jsou: nábož., nmina,
latina až do IV. t. (tedy i pro realisty!), djepis, zempis,

matematika, mictví, fysika, propaedeutika, kreslení

až do IV. t., krasopis a tlocvik.

Nejnižší dv tídy jsou vbec jednotné. Teprve po-

átkem tetího roku se rozhodne každý žák bu pro gym-

nasijní nebo pro reáln gymnasijní oddlení. V prvním

pípad pibere si etinu, v druhém francouzštinu. Po IV.

tíd odštpí se ješt zvlášt realisté. Ti pestanou se na-

dále uiti latin a místo ní mají anglitinu. Krom toho

pibude jim jako samostatný pedmt chemie a deskrip-

tiva. Studium reálné zde trvá také 8 let, jako

gymnasijní. Kreslení, jež v nižších tyech tídách bylo

povinné, zstane povinným v dalších tídách jen pro reali-

sty, kdežto gymnasisté si je mohou vzíti jako pedmt
nepovinný práv tak. jako chemii, deskriptivu, anglitinu,

francouzštinu.
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Uebny plán celý jest otištn v Halma-Schillingovi

(Die Mittelschulen Osterreichs na str. 104.).

e) Reálná gymnasia typu valašskomeziíského.

Reálnými gymnasii v podstat jsou i díví gymnasia

spolku »Díví akademie* v Brn a ve Valašském Mezi-

íí. Osnova jich vypracována byla sekcí pro díví vzd-
lání pi Ost. spolku eských profesorij pod redakcí prof.

Drtiny a Okt. Vágnera. Otištna byla ve Vstníku e-
ských professor v ron. 1907 a 1908.

Tato uebná osnova byla schválena s nkterými modi-

fikacemi od ed. Bezdíka min. výnosem z 20. kvtna 1910.

Oba ústavy, brnnský i meziíský, se vzájemn do-

plují a to tak, že stídav ob rok otvírají první tídu. Ve

šk. r. 1912/13 bude míti ústav brnnský tídy liché (I., III.,

V.) a ústav meziíský tídy sudé (II., IV., VI.).

Osnova typu brnnsko-meziíského (viz str. 492) se

liší od reálných gymnasií typu A) hlavn tímto

:

1. S latinou, jediným to klasickým jazykem, poíná se

až ve tíd II.

2. Ve tíd VII. a VIII. jsou dv paralelní oddlení:

klasické a moderní; toto hodí se hlavn jako prprava

pro vysokoškolská studia smru pírodovdeckého (i lé-

kaství).

4. Díví lycea.

Od stedovku dívky byly vzdlávány v klášteích.

Svtské školství zstalo jim dlouho uzaveno, vyjímaje

školy obecné.

Teprve po vydání provisorního zákona o soukromém

vyuování ze dne 27. ervna 1850 poaly vznikati sou-
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kromé díví školy, chtjící podávati vyšší vzdlání, než

školy obecné a mšanské.
Školy ty byly hlavn dvojího druhu: Jedny hledly

dívkám dáti vyšší všeobecné vzdlání, pokud ho jest po-

tebí nastávajícím manželkám a matkám. Školám tako-

vým íkalo se Vyšší díví školy anebo lycea a byly zase

dvojí, jednak takové, jež navazovaly na obecnou školu a

byly ótídní, jednak takové, jež pijímaly žákyn ze 3.

tídy školy mšanské a mly jen 3 tídy. Uebná osnova

se vtšinou podobala osnov reálné. R. 1898 jich bylo

v Rakousku 20, vesms soukromých, avšak se státní

subvencí. Takovouto Vyšší díví školu zídilo i msto
Praha r. 1863.

Vedle toho vznikaly díví školy stední, mající býti

pípravou ke studiu vysokoškolskému.
Ty pizpsobily se školám mužským, pebírajíce jejich

osnovu.

Tak r. 1890 založeno bylo první díví Q. v Rakousku,

naše »M i n e r v a« v P r a z e, po níž teprve r. 1892 ná-

sledovalo díví Q. ve Vídni a 1896 díví stední škola

v Krakov. (Nejstarší díví gymnasium v Nmecku
jest z r. 1893 v Karlsruhe.)

Minerva zprvu obsahovala jen vyšší Q. a látka niž-

šího Q. byla probírána ve dvou pípravkách, pozdji

však zízeno celé normální Q., jež práv v nejnovjší

dob se pozmuje tak, že vedle tíd ist gyiiinasijních

zizována jsou i paralelní oddlení reáliigymnasijní.

Sympatie ministerstva byly ovšem na stran tch dív-

ích škol, jež pipravovaly dívky k životu rodinnému a

nikoHv ke konkurenci s muži.

Již r. 1897 (výnosem ze dne 24. bezna) sdlilo mini-

sterstvo všem šéfíjm zemských vlád, že hodlá vypraco-
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vati základní rysy organisace dívího školství, jež budou

sice pln hovti místním a spoleenským potebám dív-

ího vzdlání, jež však nebudou míti úelem pipraviti

na další odborná studia vysokoškolská a na samostatné

životní povolání.

Slib ten splnilo ministerstvo r. 1900. Dne 11. prosince

t. r. vydalo výnos, jenž obsahuje provisorní statut a

uebny plán pro 6t. díví lycea, jakož i zkušební ped-

pis3'' pro kandidátky úadu uitelského na dívích lyceích.

V úvod k tomuto naízení se praví: Šestitídní lycea

již mnohá v Rakousku existovala, ale v pestré rozmani-

tosti, takže absolventkám nebylo možno dáti žádných

oprávnní; také nebylo všude dosti vzdlaných ženských

sil uitelských. Proto min. vydává tento provisorní statut,

jímž nové ústavy se musí íditi a trvající již se snad pi-

zpsobí.

Uebny plán staví na 4. nebo 5. školu obecnou a roz-

dluje látku na 6 roník. Lyceum nemá tedy býti po-

kraováním mšanských škol, tento úkol pipadá ško-

lám pokraovacím.

Uebny cíl není vysoko postaven, jednak aby se

zamezilo petížení žáky, jednak aby dorstající dívky

mly dosti asu k pracím domácím. A pece mají prý

alespo v nkterých oborech býti tak dalece vzdlány,

aby mohly obor ten dále studovati na vysoké škole.

(Tento cíl však nyní odpadl, ponvadž podle nového

zkus. ádu nejsou lyceistky pipuštny k státním zkou-

škám pro úad uitelský a na jiných fakultách bez toho

nebyly pijímány.)

Síly uitelské mají býti vtšinou ženy, jež spíše mohou

dívky vychovávati k pravé ženskosti.
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Úel I y c e í jest: 1. Se zvláštním zetelem k moder-

ním eem a literaturám poskytovati vyššího, ženskému

charakteru pimeného všeobecného vzdlání, nežli mo-

hou poskytovati školy obecné a mšanské. 2. tím záro-

ve pipravovati k odbornému vzdlání.

S dívími lycei mohou se svolením z. šk. rady býti

spojovány odborné kursy, za úelem vzdlání k n-
jakému povolání.

Statut a uebny plán lyceí soukromých potebují

schválení c. k. školních úad.

editeli (-Ikami) a uiteli (-Ikami) mohou býti nyní jen

síly, zkoušené pro školy stední. í^editel musí býti po-

tvrzen ministerstvem, uitelé z. šk. radou. Ministr mže
žádati odstranní nevhodného editele nebo uitele.

Jako píklad uebných osnov lycejních uvádím osno-

vu lycea vinohradského, schválenou min. vyn.

17. íjna 1908.

Pedmt I II III IV V VI Celkem

Náboženství 2 2 2 2 1 1 10

Jazyk eský 5 5 5 4 4 4 27

I. Jazyk nmecký^..54 4 4 4 4 25

II. Jazyk nmecký — — — 4 4 4 12

I. Jazyk francouzský ... — — — 4 4 4 12

II., III. Jazyk francouzský .544 4 4 4 25

III. Jazyk anglický ....— — — 4 4 4 12

Zempis .2 2 2 2 2 1 11

Djepis — 2 2 2 2 3 11

Aritmetika a mictví ...3 32 2 2 3 15

Pnrodopis 2 2 "^X ^
^~ ^

Pírodozpyt — - 2/ 2 2 Q

Kreslení 3 3 3 3 2 3 17

Krasopis 2 1— — — — 3

Vychovatelství ..... .
— — — — 2 2 4

Úhrnem ... 24 24 24 25 27 27 152

1 Pro ústav tento zavedena t. zv. disjunktivní uebná osnova

jazykového vyuování, dle níž žákyním, resp. rodim žáky jest volno
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Nepovinn se vyuuje jazyku latinskému, ruské-

mu, anglickému, zpvu, tlocviku, runím pracím, tsno-

pisu a domácímu hospodáství; jazyku latinskému, ru-

skému a anglickému po tech, ostatním pedmtm po

dvou hodinách týdn.

V.

Stední škola a škola vysoká. — Maturitní zkouška

stedoškolská. — Oprávnnost abiturient stedo-

školských. — Oprávnnost lyceistek.

Od r. 1849 vstupuje abiturient ze stední školy pímo
na odborné fakulty vysokoškolské. Podmínkou pijetí na

škole vysoké je maturitní zkouška stedoškolská.

Maturitní zkouška na gymnasiích jakO' instituce zá-

vazná byla u nás zavedena Oo r. 1849 (§ 78.).^ Na reál-

kách byla souasn zavedena maturita jen jako zkouška

nepovinná, zvlášt pro ty absolventy, kteí chtli pímo

vstoupiti do státní služby. Jako podmínka 'pijetí na tech-

niku byla maturita na reálkách ustanovena teprve zem-

V I. tíd se rozhodnouti bu pro povinný jazyk nmecký nebo fran-

couzský, jemuž se pak uí povinn po celých šest let. Ve IV. tíd pak

možno si vybrati z jazyk tí: nmeckého, francouzského a anglického.

Jsou tedy možný tyto ti volby: I. N., fr., II. Fr., n., a III. Fr., angl.

(Velká písmena znamená kurs šestiletý od I. do VI. tídy, malá písmena

kurs tíletý od IV. do VI. tídy.) Návrh této uebné osnovy došel zá-

sadního schválení vynesením vys. c. k. ministerstva kultu a vyuování

ze dne 11. kvtna 1909, . 25.420 a uebná osnova schválena byla vy-

nesením vys. s. k. ministerstva kultu a vyuování ze dne 28. února

1910, . 2908 (intim. velesl. c. k. zem. školní radou pro království

eské ze dne 17. bezna 1910, . 15.784 a ze dne 11. kvtna 1910,

. 24.002).

1 V Prusku již od r. 1834 vede k vysokoškolskému studiu jenom

brána maturitní zkoušky. Do té dobv bylo možno bez absolvování stední

školy po pijímací zkoušce vstoupiti na školu vysokou.
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skými zákony (v Cechách r. 1874, na Morav 1869). Dnes

zavedena jest maturita na všech typech stedoškolských,

i na lyceích. Úel maturity jest podle úvodu k Oo
dvoijí: jednak mají touto zkouškou nezralí žáci od studia

vysokoškolského býti zdrženi, jednak má tím býti dána

škole pravidelná píležitost, aby se ped úady pedsta-

venými vykázala, pokud svého úkolu dosáhla. Proto jest

pedsedou komise zkušební vždy bu zemský inspektor,

nebo jiný vládní komisa, jmenovaný správou vyuovací.

Maturita byla do r. 1908 (a ásten dosud jest) hlavní

píinou útok veejnosti proti stední škole. Tak bylo

i na vídeské anket stedoškolské r. 1908. Nkteí e-
níci, zvlášt lékai, vytýkali maturit, že zpsobuje hy-

sterii a nervositu, o emž svdí dsivé sny maturitní až

do nejpozdnjšího vku. Má-li prý maturita býti kontro-

lou uitel, nemli by žáci za uitele pykati. Jiní eníci

však naproti tomu dokazovali nezbytnost této zkoušky.

Kdyby byla odstranna, jist by došlo zase na pijímací

zkoušky na školách vysokých, jež by byly ješt obtíž-

njší, ponvadž neznámý uitel vysokoškolský sotva by

se snížil na úrove abiturientovu. Krom toho jest matu-

rita vhodnou pípravou pro obtížnjší ješt zkoušky vy-

sokoškolské. Jest veHce dležito pro vývoj charakteru

i ducha, aby mladý muž byl jednou pinucen své vdní
shrnouti. Pi hlasování o tomto thematu bylo jen

12 úastník ankety pro úp^lné odstranní maturity, naež
byl jednomysln pijat návrh na podržení maturity, avšak

s pronikavými úlevami a opravami. Usnesení toto pro-

vedla správa vyuovací ješt téhož roku.

MaturitanaQ. byla upravena min. na. z 29. úno-

ra 1908, kteréžto naízení pak dalšími temi naízeními,

dvma z téhož r. a jedním z r. 1909 musilo býti opraveno

eská Politika. V. 35
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a doplnno; maturita na reálkách týmiž naízeními nor-

mována; maturita na Rg. a Rrg. pedepsána na. min.

z 12./XI, 1910. Ke zkoušce té mohO'U býti pipuštni žáci

VIII. t. gymn. (resp. VII. t. reální), pihlásí-li se 3 m-
síce ped koncem 2. semestru a dostanou-li ve 2. bhu
vysvdení bez nedostatené známky. Od privatist a

externist žádá se pi maturit gymnasijní minimální vk
18 let, pi maturit reálné 17 let. Termin je jednak ped
prázdninami, jednak po prázdninách a po I. semestru.

Písemní maturita jest na všech typech jen trojí:

1. z eštiny (Shodinová) se svobodnou volbou ze tí

rijznorodých themat, 2. peklad z cizího jazyka (na Q. a

Rg. z latiny, na R. z francouzštiny) do eštiny; doba. tí

hodin, rozsah 30—40 . tisku.

3. Vedle toho na Q. peklad z etiny do eštiny, na

Rg. volný úkol z francouzštiny, na R. práce z deskriptivni

geometrie.

:Na reálkách moravských, kde je nmina pedmtem
povinným, koná se ješt tvrtá písemní práce: volný

úkol nmecký.

Ústní zkouška maturitní koná se nyní jen ze

ty pedmt. Na všech typech jest to djepis se zem-
pisem a matematika. Z fysiky koná se ústní maturita jen

na reálkách. Ve píin jazyk jsou tyto rozdíly: na Q.

skládá se vždy zkouška z eštiny, na Rg. vždy zkouška-

z latiny. Ze zbývajících dvou jazyk, jimž se na každém

typu uí (na Q. latina a etina, na Rg. a R. eština a

francouzština), skládá se ústní zkouška vždy jen z toho

jazyka, z nhož má abiturient lepší práci písemní; pi

stejnosti známek z o'bou prací písemních volí si zkouše-

ncc sám; avšak z jazyka, z nhož jest písemní práce ne-

dostatená, musí vždy býti skládána i ústní zkouška.
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Ostní zkouška jest dosud veejná, mají k ní býti zváni

zástupci mstských a jiných úad, smjí jí býti pítomni

i rodie, avšak jen na své zvláštní pání, jakož i všichni

abiturienti ústavu a všichni uitelé.

Zkoušeni jsou vždy 4 žáci dopo<ledne a 4 odpoledne,

tedy na každého pipadá celkem 1 hodina.

Váha nemá se klásti na jednotlivé vdomosti, nýbrž

jediné na celkové všeobecné vzdlání a na formální vy-

školení ducha, jakého je zapotebí ku vdeckým studiím.

Proto má býti zkouška volným kolokviem jen o podstat-

ných vcech.

Výsledek zkoušky nevyslovuje se, jako díve, znám-

kami z každého pedmtu zvlášt, nýbrž posuzuje se jen

celková zralost žákova. Zralým se prohlašuje kandidát

bu jen v t š i n o u h 1 a s , t. j. i když v nkterém ped-

mte pln nevyhovl, anebo všemi hlasy. V tomto

ppad mže mu býti piznána zralost s vyznamená-
n í m, je-li pro to alespo polovina len komise.

Není-li kandidát uznán zralým, tedy vtšinou hlas se

usnese, má-li býti reprobován na pl roku anebo na celý

rok.

V této podob maturita pozbyla své hrzyplnosti a

vyhoví bohdá pece svým úelm.

Oprávnnost abituríentúp stedoškolskýcti.

Ponvadž všechny tyi typy stedoškolské (Q, R,

Rg, Rrg) mají v podstat cíl týž, všeobecné vz'dláifí,

uznává naízení ministerské ze dne 29. bezna r. 190^

maturitní vysvdení všech ty typ v zásad za rovno^

cenná/

1 V PrusKu byl již r. 1901 odstranén monopol gynrnasijní a

proWášetr princip stejné oprávnínostf všech typ stedoškolských.

36*
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To jest znaná výhoda zvlášt pro reálky, které

proti G. a Rg mají o jeden roník mén. A pece jejich

vysvdení maturitní má zcela stejnou platnost jako

gymnasijní a otvírá stejn pístup na vysoké školy, na p.
na vysokou školu zemdlskou, zvrolékaskou, horni-

ckou v Píbrami atd. Absolventi všech uvedených ty
typ mají na tyto školy zcela volný vstup.

Avšak pi vstupu na universitu nebo techniku je

pece jakýsi rozdíl mezi abiturenty tchto jednotlivých

typ.

Ponvadž nepináší si abiturent vždycky pro každý

odbor dostatenou prpravu, musí složiti bu ješt ped
vstupem na vysokou školu, nebo v dob vysokoškolské-

ho studia v nkterých pípadech zvláštní doplovací

zkoušky.

Abiturient gymnasia, chce-li na techniku,

musí skládati ped vstupem zkoušku z deskriptivy.

Abiturient osmitídního reálného
gymnasia, chce-li na universit studovati teologii

nebo obor klasicko-historický (t. j. klasické jazyky,

a v jakékoliv skupin, filosofii a historii), musí skládati

zkoušku z etiny, a to aspo dv léta ped státní zkou-

škou nebo rigorosem.

Abiturient reformního reálného gym-
nasia, chce-li na universit studovati teologii nebo onen

obor klasicko-historický, musí rovnž skládati zkoušku

z etiny, a to opt aspo dv léta ped státní zkouškou

nebo rigorosem. Chce-li na techniku, musí pi vstupu

skládati zkoušku z deskriptivy.

Abiturent reálky, chce-U studovati na univer-

sit teologii nebo obor klasicko-historický, musí sklá-
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Schéma rakouského stedního školství.

^latina.ýR^rectina.C )írancouzština,.Q dopl.

2koušK_y

Výklad znamení:
G = gymnasium, Rg = reálné gymnasium, Rrg = reformní reálné

gymnasium, R .= reálka, U = universita, T = technika, K = obory

filosofické fakulty: klasická filologie, filosofie a déjepis, D = deskrip-

tiva, P = propaedeutika.
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dáti zkoušku z latiny, etiny, filosofické propaedeutiky,

chce-li studovati jiný obor na universit, skládá zkou-

šku jen z latiny a filosofické propaedeutiky. (Srv. schéma

rakouského stedního školství.)

Abiturienti eských reálek skládají doplovací
maturitu gymnasijní nebo reálngymna-
s i j n í ped zvláštní komisí pi akademickém gymnasiu

v Praze a to ve dvou terminech, beznovém a íjnovém.

Zkouška z latiny jest písemní i ústní, písemní pak dvojí:

peklad z eštiny do latiny a peklad z latiny do eštiny.

V celé zkoušce požaduje se látka gymnasijní v celém

rozsahu. Ke zkouškám tmto pipouštjí se abiturienti re-

ální teprve po uplynutí aspo jednoho roku od maturitní

zkoušky reální, ponvadž by jinak pedbhli o 1 rok

absolventy gymnasií, jichž studium jest o 1 rok delší. Za

pipuštní k doplovací maturit jest žádati prostedni-

ctvím editelství akad. gymnasia k c. k. zem. šk. rad
v Praze aspo na 3 msíce naped ped vyžádaným
terminem zkušebním. Ped poetím zkoušek zapraviti jest

taxu 24 K. Aby se umožnilo absolventm reálním vyko-

nati tuto doplovací zkoušku dosplosti pro gymnasia,

po píp. pro reálná gymnasia, schválilo ministerstvo (vyn.

15. ervence 1910), aby zízeny byly pro n pi akademi-

ckém gymnasiu v Praze doplovací kursy la-

tinské a ecké poátkem msíce íjna 1911 za tch-

to modalit:

Kursy ty zízeny jsou výhradn pro absolventy re-

álek, pípadn pro absolventy stedních škol nových

typ. (Ministerstvo 15. pVosince 1911 zamítlo žádost ab-

solventek pedagogií do tohoto kursu.)

Oba kursy, latinský i ecký, jsou dvouleté. První

roník kursu latinského (pro zaáteníky) se oteve, i-
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ní-li poet úastník pihlášených aspo 10, první roník

kursu eckého pi potu aspo 6.

Druhý roník, pro pokroilé, který jest pokraová-

ním a dokonením kursu zaátenického, zídí se i pi

skrovnjším potu úastník.

V každém z obou kurs se vyuuje každému ped-

mtu týdn po 5 hodinách, a to odpoledne od 3—5 h.

v uebn c. k. akadem. gymnasia.

Do kursu pro zaáteníky mže vstoupiti

každý absolvent reálky, vykáže-li se vysvdením do-

splosti a prkazem o tom, že jest imatrikulován na

nkteré vysoké škole.

Do kursu pro pokroilé postupují kandidáti,

kteí pedloží potvrzení správce kursu zaátenického,

že kurs ten s prospchem absolvovali. Mimo to mohou

pijati býti do latinského kursu pro pokroilé
ti kandidáti, kteí za studií svých na reálce aspo po do-

bu dvou let úastni byli nepovinného vyuování jazyku

latinskému a dobe vykonají zkoušku pijímací, které je

podrobí uitel v kursu tom vyuující.

Poplatek za každý pedmt v každém kurse iní

ron 50 K, jež zapravují poštovní spoitelnou.

(Min. vyn. 27. pros. 1910, . 52.332.)

Obor klasicko-historický a teologie zaujímá podle

potu svých poslucha nejvýše \/,s university.

Má tedy gymnasista volnou celou universitu, reálný

gymnasista Vs university a celou techniku, reformn

i:eálný gymnasista jen Vs university a realista celou

techniku.
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Taková jest tedy oprávnnost našich ty typ
stedoškolských, mena jsouc ministerským naízením.

Posume nyní oprávnnost jednotHvých typ vcn,
bez ohledu na ministerské naízení.

Starému gymnasiu jako výluná doména se uchovává

na filosofické fakult obor klasické filologie

(i skupina L Fr a 1 )/ obor filosofie a djepis.

Proti dvma prvním oborm není námitky. Kdo chce

studovati klasické jazyky nebo filosofii, a si pinese již

ze stední školy znalost latiny i etiny. Jen by bylo

teba žádati, aby stejn rozumné naízení bylo vydáno

i pro gyminasisty s ohledem na moderní filologii. Af gym-

nasista také, chce-li studovati na universit Fr, musí sklá-

dat z ní na reálce doplovací maturitu. Mme jedním

loktem všem.

Ale jest pro historii také teba doplovací

zkoušky z etiny? Jist pro toho, kdo zabývá se historií

starovku, je etina dležitá. Ale pro ostatní historiky

je francouzština jist mnohem dležitjší než etina. Li-

stiny o míru vestfálském 1648 jsou poslední mezinárodní

listinou latinsky psanou, od té doby je diplomatickým ja-

zykem francouzština, tedy historikovi z gymnasia, kde

neuí se francouzštin, jsou nejdležitjší listiny ze dvou

a pl století sedmerou peetí uzaveny. Reálné gymna-

sium s obma hlavními diplomatickými jazyky latinou a

fraincouzštinou nebylo však uznáno ministerským naí-

zením za tak vhodnou prpravu ke studiím historickým,

jako gymnasium' s latinou a etinou.

1 L =: latina jako pedmt hlavní; 1 = latina jako pedmt ve*

dlejší; = etina jako pedmt vedlejší; Fr = francouzština jako

pedmt hlavní.
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Nový zkušební ád pro kandidáty profesury z 15./VI.

1911 sám si vede ve píin djepisu nedsledn. Ve

lánku III. odst. 3. výslovn vyluuje absolventy Rg a

Rrg z oboru djepisu, leda kdyby díve vykonali doplo-

vací zkoušku z etiny.

Ale ve i. XIII., kde stanoveny jsou požadavky pi

zkoušce z djepisu, se praví, že kandidát má osvditi

také »uritou míru znalosti eí, kterou jest mu prokázati

zkouškou z latiny a z etiny, anebo, podle volby, z la-

tiny a nkterého živého jazyka, jenž je blízký hlavní

epoše jím zvolené*.

Tedy tu se správn uznává, že pro nkterého histo-

rika etina není potebnou, za to však jiný živý jazyk,

a pece reálný gymnasista, který si pináší takovouto

znalost jazyk, totiž latiny a francouzštiny, není ke

zkoušce z djepisu pipuštn.

Avšak ministerské naízení o oprávnnosti »co nej-

dtklivji doporouí (!)« i poslucham ostatních huma-

nistických obor, jakož i právníkm a medikm, kteí

s maturitním vysvdením Rg. nebo Rrg. vstupují na uni-

versitu, aby za svých universitních studií doplnili humani-

stické vzdlání studiem jazyka eckého.
Ponvadž hlavní rozdíl mezi gymnasiem a reálným

gymnasiem spoívá v jazycích, zjednodušme vc a ptej-

me se: poslouží lékai, právníku, profeso-
rovi nefilologovi lépe znalost etiny,
nežli znalost francouzštiny?

Jako hlavní dvod pro etinu se uvádí, že v -
decká terminologie je vtšinou pvodu eckého.

Tím hájí gymnasium hlavn lékai.

Na tuto námitku odpovdl na ervnové konferenci

r. 1900 v Berlín za lékae sám Virchow, že k porozumní
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terminologie není potebí dlo^uholetého studia etiny.

(Verhandlungen str, 22.) V tom dá mu jist každý neped-

pojatý za pravdu. Pedn ostrá definice pojmu je vždy-

cky lepší než etymologie slova; ve své vlastní mate-

štin máme spoustu slov, jichž pvodu neznáme, a pece

dobe jim rozumíme. Chemikové, kteí vtšinou neznají

ani etiny ani latiny, pece latinsko-eckým terminm

své vdy rozumjí. Ostatn i sebe pilnjší etbou Ho-

méra, Demosthena, Platona nevysvtlí si gymnasista také

mnohé odborné terminy, ponvadž v Homerovi a De-

mcsthenovi o takových vcech se nemluví.

A asto se termín naprosto nekryje s vcí, slovo z-
stalo, ale vc se úpln zmnila.

Další námitka by byla, že je dležitá také historie
každé vdy, k jejímuž studiu teba asto znáti e-
tinu. Avšak správn poznamenal za lékae Virchou

v uvedené a:nket, že k tomu staí, když jen malá ást

všech léka bude znáti ecky; ti povedou dále tu hi-

storickou souvislost, kdežto ostatním lékam mnohem
více užitku pinese vydatnjší vzdlání v matematice,

pírodních vdách a nových jazycích.

Totéž platí Q všech oborech moderních vd, o práv-

nictví, o profesue, o technicích.

V Nmecku je podle usnesení spolkové rady ze dne

12. února 1907 medicína voln pístupna nejen reál-

ným gymnasistm, ale i realistm, kteí neznají ani la-

tiny, ani etiny. A profesoi lékaských fakult jsou

s tím spokojeni. Profesor fysiologie na universit v Mar-

burgu nad Lanou Fr. Schenck (v Pádag. Archiv 1908

str. 437) tvrdí, že daleko více potebuje gymnasista kursu

chemického ped poetím studia medicíny, nežli realista

kursu latinského.
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Potebují právníci etiny? Muž, jenž ve

znalosti svta antického se poiíládá jednomyslné za nej-

vétší autoritu, Theodor Mommsen, pravil v ministerské

anket pruské r. 1900 do slova toto: »Pro speciální vdu
právník jest etina tém úpln bezvýznamná. Latina

není zrovna zbytená, avšak daleko dležitjší by bylo

pro právníka, kdyby byl dokonaleji seznámen s moder-

ními jazyky.« (Verhandlungen str. 34.)

Z toho, co bylo díve eeno o osnovách nového re-

álného gymnasia, i z toho, co bylo práv nyní pedeslá-

no, plyne tuším urit, že reálné gymnasium nejen podle

ministerského naízení, nýbrž i podle vnitní své hod-

noty má vtší oprávnnost nežli gymnasium, a že zejmé-

na je vhodnou prpravou ke studiu práva a medicíny.

Tu mli jsme na zeteli pomr reálného gymnasia ke

gymnasiu.

Všimnme si nyní pomru reálného gymnasia k re-

álce. Je reálné gymnasium vhodnjší pípravou pro stu-

dia technická než reálka?

Odpov nám dají osnovy reálných pedmt na

obou typech. Reálka má matematiky celkem 25 K h.

týdn, reálné gymnasium pouze 23 h. týdn. Reálka má
15 h. mického kreslení a deskriptivy, reálné gymna-

sium pouze 4 h, Reálka má 8 h. chemie, reálné gymna-

sium pouze 4. Reálka má 23 h. kreslení, reálné gymna-

sium pouze 10 a to jen na nižším oddlení.

Tu, myslím, není pochybnosti, že absolvent reál-

ného gymnasia není tak dobe pipraven ke studiu tech-

nickému jako realista. Zejména jeho výcvik v deskripti-

v a kreslení osvdí se jist jako naprosto nedostatený

pro nastávajícího technika.
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Ovšem nedá se na druhé stran také upíti, že i mno-

hý technik potebuje latiny, zvlášt architekt, studuje-U

staré slohy.

Avšak této poteb nkolika málo realist snadno se

vyhoví, zavede-li selatinajakonepovinnýped-
mt na vyšší reálku. Doporuuje se to min. naí-

zením ze dne 14. ce 1904 (. 4509) všude tam, kde je toho

poteba a dovolují to finanní prostedky.

Závr našich úvah o oprávnnosti ny-

njších typ stedoškolských nemže zníti

jinak, než takto:

Staré gymnasium s lat. a et. svou osnovou

dnes opravuje, jak správn ekl v anket prof. Drtina,

jen k teologii, oboru klasické filologie, k filosofii a á-
sten k historii.

Reálné gymnasium s latinou a francouzštinou

je dnes nejvhodnjší prpravou pro ostatní obory filoso-

fické, dále pro práva a medicínu.

R e á 1 k a zstává nejvhodnjší prpravou pro tech-

niku.

Oprávnnost lycejních žáky a absolventek.

1. Absolventky IV. tídy lycejní mohou býti pijaty

bez pijímací zkoušky do I. roníku dívího oddlení

Ceskoslovanské obchodní akademie v Praze.

2. Absolventky IV. tídy lycejní mohou podle vyne-

sení c. k. ministerstva obchodu ze dne 26. záí 1902 býti

pijaty do poštovních a telegrafních kurs a ustanovo-

vány za poštovní úednice výpomocné. Absolventky ce-

lého lycea se zkouškou dosplosti mají pednost pede
všemi ostatními žadatelkami.
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3. Abiturientky lycejní mohou sice podle vynesení c. k.

ministerstva kultu a vyuování ze dne 11. prosince 1900,

. 34.551 na základ maturitního vysvdení býti zapsány

na filosoíické fakult, ale nemají již práva po tíletém

studiu hlásiti se ke zkouškám zpsobilosti pro uitelství

na lyceích, pro nž platí podle nového zkušebního ádu
tytéž pedpisy, jako pro ostatní typy stedoškolské.

4. Podle V3^nesení c. k. ministerstva kultu a vyuování

ze dne 7. dubna 1904, . 10.091, mohou absolventky lyceí

po zkoušce dosplosti, když doplní pedepsanou zkoušku

z jazyka latinského, studovati lékárnictví.

5. Absolventky tídy V. mohou býti pijaty, prokáží-li

fysickou zpsobilost a mají-li pedepsaný vk 17 let, do

IIÍ. tídy, absolventky YI. tídy pak pi 18 letech vku
do IV. roníku ústavu uitelského. (Vynesení c. k. mini-

sterstva kultu a vyuování ze dne 12. prosince 1903,

. 10.519.)

6. Absolventky celého lycea s maturitním vysvde-
ním mohou se hlásiti k doplovací zkoušce na ústavech

uitelských, která se koná pouze z tch pedmt, jimž

se v nejvyšších tech ronících lycea nevyuuje závazn,

a pak ze školního zdravotnictví. (Vyn. c. k. ministerstva

kultu a vyuování ze dne 31. kvtna 1908, . 15.596.)

7. Podle ministerského vynesení ze dne 21. listopadu

1903, . 38.533, platí maturitní vysvdení lycejní za pr-
kaz všeobecného vzdlání pi státní zkoušce z tsnopisu.

8. Maturitní vysvdení lycejní opravuje k osvobo-

zení od zkoušky z jazyka vyuovacího u tch kandidátek,

které se hlásí ke zkoušce z jazyka francouzského pro

školy mšanské a ústavy uitelské. (Vyn. ze dne 11. íjna

1906, . 28.191.)
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9. Abiturientky lycejní mohou býti konen pijaty do

jednoroního kursu abiturientního, zízeného pi sou-

kromé díví obchodní akademii (nmecké) ve Vídni

ÍII. Štpánina t. 4), kde mohou svoje vzdlání doplniti

po stránce obchodní. (Min. vynesení ze dne 5. záí 1907,

. 36.089.)

VI.

Pomr stední školy k církvím.

A) Historický nástin.

Kdežto v eckém starovku jsou gym^nasia vtšinou

ústavy státními, stávají se latinské školy ve stedovku
ústavy církevními a zstávají jimi až do doby Marie Te-

rezie.

Až do sklonku stedovku nebylo škol obecných ani

škol vysokých, byly jen školy latinské. Církev

jest majitelkou škol tchto, a to jednak kláštery, zvlášt

Benediktini, Františkáni, Cisterciáci, jednak biskupové a

farái.

To jsou školy ádové a farní, mající za úkol

výchovu dorostu knžského, ádového i svtského. Již

Karel Veliký kolem r. 800 dal tmto školám pevné zí-

zení. Vyuovalo se latinsky a to sedmi vdám (septem

artes liberales) : tem formálním : gramatice, rhetorice,

dialektice, a tyem vdám reálním: aritmetice, geo-

metrii, astronomii a musice. Uitelé byl knží, žáci vt-

šinou klerikové.

Tu a tam, zvlášt kde msta byla patronátními pány

far, vznikaly sice školy mstské, avšak i ty celým

svým zízením se rovnaly školám církevním; rozdíl by
vlastn pouze ve vydržovateli.
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Když pak koncem stedovku pestávají latinské školy

dostaovati dob a když vznikají nad nimi školy odborné,

teologické, právnické, medicínské a filosofické, jež pak

seskupivše se tvoí »universitas«, jsou i tyto university

školami církevními, jakýmisi vdeckými kapitulami.

Poátkem novovku ovládl všechno katolické latinské

školství ád jesuitský, potvrzený papežem r. 1540.

Gymnasia Jesuitská.

Ve 4. lánku své ehole má ád jesuitský výslovn

stanoveno úkolem zizování kolejí a universit. Vyuování

musí býti všude bezplatné podle slov evangelia: »Za-

darmo jste dostali, zadarmo dávejte.« Ovšem ád ze

svého jmní škol nevydržoval, nýbrž z fundací svtského

nebo duchovního panstva. Rád jesuitský ml v rukou

všechno vyšší školství v celé katolické Evrop po celá

dv století, od Ví 16. až do ^ 18. stol. I vrchní dozor

školský byl v rukou ádu, nikoliv státu. Jejich koleje a

university vybojovaly si táž práva, udíleti uené stupn,

jako dosavadní university. Na výši svého rozkvtu, kolem

r. 1725 ml ád v Rakousku, Nmecku, Polsku a Nizozemí

209 kolejí s 89 seminái. Koleje byly rzné, nkde jen gy-

mnasium, nkde gymn. s tíletou filosofií, nkde nad to

ješt teologická fakulta. Právy a lékastvím se Jesuité

nezabývali.

Jesuitské školy, jež byly vedle len ádu pístupny

i laikm a to i nekatolíkm, byly nejúinnjším nástrojem

protireformace.

Do Vídn pišli Jesuité na žádost Ferdinanda I. již

r. 1551 a zaJožili si tam hned kolej, jež mla až lOkráte

vtší návštvu nežli vídeská universita- Filosofie a teo-

logická fakulta na vídeské universit byla Jesuitm cele
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odevzdána r. 1623. Podobn mnohde i jinde Jesuité o^l-

fíali universitám vyuování humanistické, filosofické a

teologické, bu že trvající fakulty je musily pijmouti,

bu že zídili ústavy konkurenní. Podobn se stalo

i v Praze.

R. 1556 pivedl král Ferdinand I. Jesuity do Prahy.

Provinciál jejich P. Canisius zídil tu u sv. Klementa kolej,

jež nadána byla statky lužických klášter Oybina a Do-

brilugu. Zprvu zízeno bylo pi koleji jen gymnasium,

avšak brzo byla pilenna i filosofie a konen i teolo-

gie. Universita Karolínská marn proti tomu protesto-

vala. R. 1618 sice Jesuité vypuzeni, ale r. 1622 se vrátili

a nyní byla jim celá universita Karlova pedána, z níž

navždy podrželi filosofickou a teologickou fakultu.

Z Prahy pak šíili se Jesuité a jejich školy po všech

zemích koruny eské. Zízeny byly tyto koleje: v Krum-

lov (1588), Chomutov (1592), Jind. Hradci (1594), Jiín
(1624), Kutné Hoe (1626), Chebu (1629) v Praze na Malé

Stran (1630), v Praze na Novém mst (1634), Králové

Hradci (1676), na Morav pak v Olomouci (1566), kte-

réžtO' gymnasium bylo r. 1573 povýšeno na universitu,

dále v Jihlav (1625) a ve Znojm (1627). Ve Slezsku za-

ložena kolej v Kladsku (1597), v Nisse (1622), Hlohov

(1626), Zahání (1628) a j.

Definitivní zízení dal školám jesuitským tvrtý ge-

nerál ádu Aquaviva r. 1599. Zízení to má název:

»Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu«, bylo

otištno v nm. peklade v V. sv. sbírky »Monumenta

Germaniae Paedagogica«, vydávané od K. Kehrbacha

v Berlín od r. 1886. Tu jest ve struné, pesné form
zákona stanoveno do nejmenší podrobnosti vše, co týká

se vnjšího i vnitního ízení škol, pedepsány uebnice.
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oz\rhy hodin, postup vyuovací od první hodiny gra-

matické až do poslední teologické pednášky. Uiteli

i žáku jest každý krok pedepsán, nic neponecháno

jeho vli.

Gymnasium jejich bylo šestileté, filosofie tíletá, naež
následovala teologie.

Cílem celého gym'nasia byla: perfecta eloquentia, do-

vésti napodobiti klasické autory, zvlášt Cicerona, ve

slov i písm. Vyuovalo se dopoledne 2V2 hodiny a od-

poledne rovnž. Vyuovacím jazykem byla ovšem la-

tina. Jen poslední plhodinka odpolední vnována etin.

Zajímavo jest, že náboženství bylo na jesuitských gy-

mnasiích mnohem mén vyuováno, nežli v našich ško-

lách. Má se mu tam vyuovati pouze ve tech nižších

tídách, pouze, je-li toho zapotebí, také ve vyšších.

Avšak jesuitské školy mly závažné vady:

1. Nebylo stálého uitelstva. Každý len

ádu prošel jakožto uitel celým turneni školským, ped-

nášel 5—6 let na gymnasiu, 3 léta na filosofii, po pípad
na teologii, aby se pak vnoval lehí a váženjší práci

pi duchovní správ nebo v misiích.

2. Bylo písn zakázáno vlastním no-

vým myšlenkám uiti, jež nebyly v Aristotelovi

•nebo Tomáši Aquinském. Následkem toho nepisply

•školy jesuitské k pokroku ve vdách. Slepé autoritáství

vyluovalo všechno samostatné badání. Jejich systém

fiaprosté discipliny a pevné organisace, nepihlížející ani

dost málo k individualit uitel a žák, asem se musil

pežíti a ustoupiti vtší svobod a volnosti i ve vyuo-

v:ání.

eská Politilca V 37
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3. Jesuitské školy neznal j' skoro jiného
pedmtu, nežli latinu, reálie pezíraly a vbec
nijak se pokroku doby nepizpsobovaly.

Vyuování na školách jesuitských šlo ješt v polovici

18. stol. touž cestou, kterou vytyil uebny ád z r, 1599,

»Ratio studiorum«. Ba i týchž uebnic se ješt užívalo.

Hlavní ástí celého vyuování byla stále ješt latinská

elokvence. Stále ješt se pedvádla latinská dramata.

Ve filosofii stále ješt vládl Aristoteles. Novoty Descar-

tesovy, Locke-ovy, Leibnizovy se škol jesuitských v-
bec netkly. Tak musily školy jesuitské zastarati, státi se

neasovými, a to i pes reformní pokusy nkterých roz-

umných Jesuit, jako byl známý náš exjesuita Cor-
n o v a, jenž vytýkal gymnasiím jesuitským, že nepihlí-

žejí dostaten k estetické stránce latinské literatury,

že zanedbávají etinu, rovnž i jazyky živé, domácí.

Tu a tam njaká reforma se sice stala, tak na p. djepis

a zempis bjiy zavedeny jako samostatný pedmt.
Avšak to nestailo, aby byla gymnasia jesuitská pizp-
sobena dob. Nebo doba v 17. a 18. vku se podstatn

zmnila.

V dob humanismu všechen svt byl o tom pesvd-
en, že nelze si pedstaviti jemnjších a vtších výkon
lidského ducha, nežli jsou dobré latinské verše a ei.

Avšak na po. 18. stol. nevil již nikdo na svt v latin-

skou poesii a elokvenci, ani ti, kteí jim uili. Mocní tohoto

svta nepijímali již oslavných latinských básní, u nich

moderní byla francouzština a tu a tam i jazyk domácí.

S posmškem hledlo se na latinského veršotepce.

Atak okolo r. 1740 klesly školy latinské
na nejnižší stupe ve veejné vážnosti.

Starohumanistický zpsob vyuování se svým cílem»
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latinskou poesií a elokvencí, byl mrtev a nic jej již ne-

vzkísilo. Doba byla již všecka prosáklá u t i 1 i t a r i s-

m e m, jenž v naprosté protiv k dívjšímu smru huma-

nisticko-estetisujícímu všechno zení obracel k užite-

nosti pro pozemské blaho.

Utilitarismus nejdíve ovládl školy vysoké, tam již

v 17. a 18. stol. pozorujeme zesvtštní a zreálnní vde-
ckých studií. Utilitarismus jest také vdím heslem celé

doby osvícenské.

Osvícenství jest reakce proti pedcho-
zímu pietismu, jenž snažil se potlaiti všechnu pi-

rozenost lidskou, jenž na p. žádal od žák, aby zvykali si

nábožným vzdechm a sami skládali také krátké modlit-

by, jenž zakazoval dtské hry a pouoval mládež, jaká

marnivost a pošetilost v dtských hrách se skrývá (Paul-

sen II, 4). Do toho zámezí zahánli u nás výchovu zvlá-

št Jesuité.

Reakcí proti této nepirozenosti musilo býti hlasné

volání po návratu k pírod, po odvrácení od citu k roz-

umu. Generace, vychovaná tímto upílišeným pietismem,

dorostši obrací se k Voltairovi a Rousseauovi. Rousse-

auv Emil z r. 1762 nejráznji zatásl celou školskou bu-

dovou, nesenou až do konce 18. století jen dvma sloupy:

katechismem a latinskou gramatikou. To jest veliký ob-

žalovací spis celé tehdejší doby a zvlášt školy, jež prý

zbloudily s cesty pravdy a skutenosti, s cesty pírody.

Emil rozechvl mysli všech souasník a slova Rousseau-

ova ve skutek vtlili filantropisté, zvlášt Ba-

sedow a Pestalozzi.
Ale všechno toto ilé proudní moderního ducha od-

ráželo se bez úinku od ponurých, chladných stn jesuit-

ských kolejí. Pro vky stavny byly mohutné ty zdi,

37*



516 GYMNASIA JESUITSKÁ.

ale ád jesuitský neudržel se pro vky. Odmítaje všech-

ny pokroky ducha lidského, pežil se.

Na nm se také osvdilo, co platí o každé spoleno-

sti: vnitní síly ubývá touže mrou, jakou pibývá vnjší

moci a vážnosti, kdežto chudoba, odpor, pronásledování

dodávají nositelm ideí síly.

Jesuité pro svou moc stah se neoblíbenými u ostat-

ních ád, u politik svtských, ba i u papeže, kterýž

r. 1773 ád zrušil, »puzen jsa povinností*, jak sám píše,

»obnoviti svornost církve a pesvden jsa, že spolenost

Ježíšova nemže vykonati to, k emu byla založena.*

Statky a školy Jesuit pešly do rukou
státu. Jednotliví lenové ádu však pod názvem Ex-

jesuité zstali dále ve svých úadech, zvlášt ve školství,

nebo nebylo všude za n ihned náhrady.

Ddicem Jesuit na poli školství stal se hlavn ád
piaristický, potvrzený papežem ehoem V. r. 1621.

Piaristé hned od svého založení inili Jesuitm vydatnou

konkurenci ve školství.

Ve svých latinských školách vnovali více pée
reáliím. U nich mli jakési místo, by ješt skrovné,

i djepis a zempis, matematika a fysika, nmina.
R. 1773 v nmeckých a eských zemích habsburských

bylo gymnasií:

38 jesuitských,

24 piaristických,

6 benediktinských,

4 augustiniánská,

8 jiných ád.
Celkem 80 gymnasií, vesms ádových.

Brzy po nastoupení Marie Terezie poalo se jednati

o reform studií. Jesuité k tmto poradám nebyli pibí-
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ráni, a vtšina stedních i vysokých škol byla v jejich

rukou, i snad práv proto. Bželof o to, vzíti jim školství

z rukou. R. 1752 vydala Marie Terezie vše-

obecn platný pedpis: »Vorschriít wegen
líiinftigerEinrichtungderhumanistischen
und philosophischen Studie n«, jímž všechna

gymnasia b3da postavena pod státní dozor. Politické zem-

ské a krajské úady dostaly rozkaz, aby ústavy stední

prohlížely a zejména také ke zkouškám dohled mly.

Gymnasia organisována jako ústavy ótídní a filosofie

jako dvouletá. R. 1760 byla zízena ve Vídni zvláštní

dvorská studijní komise, »Studienhoikommis-
s i o n«, pedchdce to našeho ministerstva kultu a vy-

uování, v nž komise petvoena r. 1848.

Uebnic smlo se od r. 1775 užívati jen tch, které

bj4y státem schváleny.
Tak na místo školství ádového, zvi. jesuitského, na-

stoupil systém školství státního.

Ovšem zstávala ješt dlouho etná gymnasia ve

správ duchovních ád. R. 1870 bylo ješt v Ra-

kousku 36 ádových gymnasií, nepoítaje v to

mnohé ústavy komunální, na nichž také podle uzave-

ných smluv vyuovali ádoví knží, jako na p. obecní

gymnasia v Mladé Boleslavi, Rychnov, Slaném, kdež

vyuovali Piaristé, a obecní gymnasium v Nm. Brod,

kdež uili Premonstráti.

Sekularisování tchto ádových gy-

mnasií provedeno bylo hlavn po r. 1870. Tohoto ro-ku

(1. srpna) vyzvány byly totiž všechny ády, aby konen
vyuování na jich gymnasiích bylo svováno jen státn

zkoušeným silám uitelským. Byla totiž z knžských pro-

fesor sotva Vfi státn zkoušených. Ponvadž však ani
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finance ani personál ádový neumožovaly získání zkou-

šených sil, bylo 13 gymnasií ádových pevzato státem,

jedno zemí a pt obcemi.

B. Stav pítomný.

Konená úprava pomru školy k církvi
stala se íšským zákonem z 25. kvtna 1868,

jenž týká se stejn škol obecných, jako stedních a pe-

dagogií a jehož obsah podán v tomto díle na str. 238.

V tomto zákon iní se rozdíl mezi školami
svtskými a konfesionálními. Školy státem,

zemí nebo obcí zcela nebo ásten vydržované jsou pí-

stupny všem státním obanm bez rozdílu náboženského

vyznání. (§ 3.)

Avšak vedle nich povolují se v § 4. i školy konfesio-

nální. Paragraf ten zní: »Každé církvi nebo náboženské

spolenosti jest dovoleno, z vlastních prostedk zizo-

vati a vydržovati školy pro vyuování mládeže jistého

iiábožensikého vyznání. Tyto však jsou podrobeny zá-

konm školským a mohou initi nárok na piznání práv

veejmého ústavu jen tehdy, vyhovují-li všem zákonným

podmínkám k dosažení tchto práv.« K tomu pak dodává

§ 5: »Používati škol a výchoven zízených pro písluš-

níky uritého vyznání, stát lenm jiné náboženské spo-

lenosti nezakazuje.*

Ve školním roce 1911/12 bylo konfesionál-
ních katolických gymnasií v Pedlita v-

sk u 30 z úhrnného potu 316 gymnasií (tedy skoro 10%),

a to biskupských 8 a ádových 22.

Podle vyuovacího jazyka bylo eské 1

(díví na Kr. Vinohradech), eskonmecké 1 (arcibiskupské

v Kromíži), nmeckých 19 (5 bisk., 14 ádových), pol-
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ských 6 (ád.), italské 1 (bisk.), rusínské 1 (ád.), slo-

vinské 1 (bisk.). Podle zemí nejvíce konfesionálních

gymnasií je v Halii (7) a v Tyrolsku (7, a to 2 bisk. a

5 ádových), pak v Dolních Rakausích (4 ád.). R e á 1 k a

ádová je pouze 1 ve Štyrsku.

Vedle práva, zizovati si své vlastní školy, pene-

chává shora citovaný zákon (§ 2.) církvím a nábožen-

ským spolenostem též právo, i na veejných (státních,

zemských a obecních) školách opatovati a vésti nábožen-

ské vyuování a cviení, jakož i dozírati na n. Avšak

vyuování v ostatních pedmtech jest nezávislé na vlivu

kterékoli církve nebo spolenosti náboženské.

Pokud se týká speciáln katolického náboženství,

byla osnova uebná již v dob konkordátu mezi minister-

stvem a episkopátem smluvena a 5. íjna 1850 min. vý-

nosem vydána. Osnova ta platí posud pro vyšší oddlení

gymnasií, kdežto pro nižší tyi tídy gymnasií i reálek

byla osnova episkopátem pozmnna a min. výnosem

z 16. ledna 1906 publikována.

Uebny plán náboženství pro eské re-

ál k y 'byl vydán min. výn. 4./9. 1887.

Podle zemského eského zákona o reálkách (13./9.

1874) vyuovalo se náboženství jen na nižším oddlení.

Dosud jest tomu tak v Korutanech. Avšak zemským zá-

konem z 1./5. 1886 bylo toto o^bmezení zrušeno, aniž však

poet hodin vnovaných náboženství byl výslovn sta-

noven. Poslední normální uebny plán pro reálky (min.

na; 8./4. 1909) ustanovuje pro náboženství v I.

—

VI. t.

po 2 hod. týdn, v VII. í í d p o 1 h o d. t ý d n , pokud

zemskými zákony není jinak stanoveno.

eský zemský zákon o reálkách (ani z r. 1886) neusta-

novuje nieho o potu hodin náboženství. Avšak min.
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výnosem z 30./4. 1910 byly zavedeny i do 7. tídy 2 ho-

diny náboženství.

Vedle pravidelného vyuování školního jsou ješt za-

vedena t. zv. náboženská cviení.

Náboženská cviení katolická upravila

pražská konsisto dne 3./8. 1870 (zšr. 19./9. 1870). Jsou

to: a) modlitba ped vyuováním a po nm; b) návštva

mše sv. ve všední dni; c) mše sv. a exhorta ve svátek;

d) slavné bohoslužby na poátku a konci roku, po píp.

v den sv. Aloisia; e) sv. zpov a pijímání tikráte do

roka, na po. a na konci šk. roku, jakož i v dob veliko-

noní, kdy zárove se konají zvláštní velikononí pobož-

nosti; f) procesí o Božím Tle.

Za píinou sv. zpovdi a pijímání mže editel podle

min. výn. 8./11. 1880 dáti bu celý jeden den, nebo jedno

odpoledne a následující dopoledne volnými, a za píinou
velkononích cviení mže podle min. výn. z 12./6. 1899

k tomuto prázdnému dni pidati ješt jeden volný den

z onch dvou dní, jež má editel právo o roka volnými

uiniti.

Tchto náboženských cviení se ovšem nemusí všich-

ni žáci úastniti, a to ve smyslu i. 14. státního základ-

ního zákona o všeobecných právech obanských (21./12.

1867), jenž zní: »Die volle Qlaubens- und Qewissensfrei-

heit ist jedermann gewáhrleistet. Niemand kann zu einer

kirchlichen Handlung oder zur Teilnahme an einer kirch-

lichen Feierlichkeit gezwungen werden, insofern er nicht

der nach dem Qesetze hiezu berechtigíen Qewalt eines

andern untersteht.«

Avšak podle min. výnosu 28. íjna 1870 mají školy

s ohledem na disciplinu školní trvati na tom, aby rodie

výslovn a pedem, zpravidla na poátku každého se-
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mestru, prohlásili, nemají-li jejich synové nábožen-

ských cviení se úastniti. »Ostatn tato cviení podle

své povahy netvoí integrující ást náboženského vyuo-

vání a tudíž nemže úast nebo oprávnná neúast pi

nich míti jakýkoliv vliv na známku z náboženství.*

Min. vyn. 14. února 1880 pak dává právo editelm, aby

dorozumj íce se s katechety osvobozovali od p o-

vinfiéd) úasti na náboženských cvie-
ních vdrsnédob ronížáky, kteí nemají tep-

lého odvu nebo jsou chatrného zdraví nebo bydlí od

školy píliš daleko, ovšem jen na písemnou žádost ro-

di; žák se pak musí vykázati potvrzením o návštv
služeb Božích v nejbližším chrám.

Podle min. na. 5. dub. 1870 jsou lenové uitel-

ských sbor zavázáni k disciplinárnímu
dohledu nad žáky jejich vyznání, shromáždnými k ná-

boženským úkonm.
Privatisté katolického náboženství,

nežli jsou pipuštni k semestrálním zkouškám, musí se

vykázati vysvdením od katolického knze, že tento

zmocnn byv biskupem privatistu v náboženství vyuo-

val a že žák i náboženská cviení konal. Téhož vysvd-

ení se vyžaduje i od privatistu, hlásících se ke zkoušce

maturitní. (Min. výn. z 9. ervna 1858.)

Katecheta na konci každého školního roku podává

konsistoi výroní zprávu o nábožensko-
mravním stavu školy. K této zpráv, jež má býti

zevrubná a vcná, mže editel v prvodní zpráv pi-

initi své poznámky a opravy a také lenm sboru uit.

mže býti dána k nahlédnutí (min. 24. bezna 1865).

Jiná vyznání. Podle zákona o pomru školy k církvi

Í25./5. 1868) má každá církev nebo náboženská spolenost
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sama se starati o vyuování náboženství a vykonávání

náboženských cviení pro své souvrce na školách obec-

ných i stedních. R. zákon 20./VI. 1872, resp. . z. 17./VI.

1888 ustanovuje, že pravidelné vyuování ná-

boženství na pedagogiícha školách sted-
ních má býti každé státem uznávané kon-
fesi zajištno, jakmile nejmén 20 žák na
celém ústave k této konfesi náleží^ {§ 4.).

Vydržovate! ústavu pak musí sám nésti náklad na toto

náboženské vyuování, není-li pro to zvláštních fond
f§ 5.). Avšak i když nedosahuje poet souvreckých žák
potu 20, mže náboženské obci býti dovoleno v ústav
samém vyuovati, ovšem jen na její vlastní náklad. (Min.

na. 10./6. 1875.) Uitel náboženství podléhá ve vykoná-

vání své uitelské innosti disciplinárním pedpism škol-

ních zákon (,§ 7.).

I když na ústav samém nkterému vyznání se nevy-

uuje ('pro nedosažený poet 20 souvrc), m u s í s e ž á k

prokázati vysvdením, že se soukrom
svému náboženství uí; tato povinnost mizí jen

tehdy, není-li v míst žádná možnost, takového vyuo-
vání se úastniti. (Min. na. I0./6. 1875.)

Známka z náboženství má platnost jen tehdy,

udílí-li se vyuování v ústav samém (t. j. alespo pi

20 žácích) pod dozorem školních úad. Jinak napíše se

místo známky na vysvdení poznámka, že náboženství

tomu na ústav se nevyuovalo. Má-li však sbor k pí-

slušnému soukromému uiteli dvru, mže i jeho znám^

1 Státem uznávané konfese jsou: 1. katolická s temi rity (ímsko-

katolická, ecko-katolická a armensko-katolická), 2. evangelická (augsbur-

ská, helvetská a ecko-nesjednocená), 3. israelská, 4. starokatolická a

evangelicko-bratrská (Herrnhutští).



POMR ŠKOLY K CÍRKVI V BUDOUCNU. 523

ku do vysvdení pojmouti, avšak s poznámkou: »podle

vysv. soukromého uitele náboženství* a známka tato

nemá vlivu na prospch. (Min. na. 24./7. 1874.)

Žáci bezkonfesijní. Až do 14. roku vku m-
že jen ten žák býti pokládán za bezkonfesijního, kte-

rýž se narodil z rodi bezkonfesijních. Píslušný nález

správního soudního dvora ze dne 22. dubna 1882 . 848

(Budwinski . 1384) zní: »Ein eheliches Kind von Eltern,

welche zur Zeit der Geburt desselben keiner gesetzlich

anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft angehórt

haben, kann fur eine soiche nicht in Anspruch genommen

werden.« Ponvadž však od 7. až do 14. roku musí podle

íšského zákona školního ze dne 14. kvtna 1869 každé

dít býti v náboženství vyuováno, musí i pro bezkon-

fesijní dít rodie uriti, v jakém náboženství si je pejí

míti vychováváno a až do 14. roku nesmí konfese dítka

býti mnna. (Rozhodnutí správního soudního dvora

8. listopadu 1910 . 6623.) Dti, narozené ped prohláše-

ním bezkonfesijnosti rodi- patí až do svého 14. roku

té církvi, v níž se narodily. (Správní soudní dvr 26./4.

1877, Budwinski . 69.)

Po 14. roce má každý žák právo náboženské vyznání

samostatn si zvoliti anebo bezkonfesijním se prohlásiti.

Ostav má v takovém pípad, kdy o konfesi žákov je

pochybnost, vyžádati si úední zprávu od politického

úadu. (Min. výn. 26./11. 1886.)

U žák bezkonfesijních se na vj^svdení místo

známky z náboženství pipíše poznámka o jich bezkonfe-

sijnosti. (Min. výn. 28./10. 1870.)

C. Pomr stední školy k církvím v budoucnu.

Stát náš uznává devatero rzných vyznání. Tolike-

rého vyznání jest tedy i mládež stedoškolská. Jak má
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Stední škola upraviti svj pomr ke všem tmto vyzná-

ním? Jak má paralysovati nebezpeí nejednotnosti vý-

chovy, jež z tchto rozdíl náboženských hrozí? Již ve

stati o pomru školy k politice bylo doteno toho, že

škola je tím doko^nalejší, ím je všelidštjší, ím více se

hodí pro všechna individua a spolenosti. V tom je práv
její vysoký význam kulturní, že pomáhá pravým vzdlá-
ním peklenovati rozpory jednotlivých skupin lidské spo-

lenosti a pispívá tak k vybudování jednoho ovince
s jediným pastýem.

Proto správn naše školské zákonodárství ponechává

péi o náboženské vychování jednotlivým konfesím, od
školy samé pak vyžaduje písnou nestrannost
ke všem vyznáním. (Srv. na p. vyn. z. šk. r. 8./3.

1895 a 2./2. 1898 o snášelivosti v ohledu národním i ná-

boženském. Šetelík 182. a 184.) Má tedy snad stední

škola se obmeziti jen na vyuování a penechati výchovu

sou'kromým initelm, rodin a církvi? To by bylo proti

nejvlastnjšímu úkolu stední školy, jež majíc podávati

pedevším všeobecné vzdlání, musí také 'pedevším býti

školou výchovnou.

Jakým smrem má se tedy nésti výchova stedo-

školská? Cesty doporuovány bývají hlavn dv:
Jedni, jako na p. R e i n (Pádagogik in systém. Dar-

stellung I 518) doporuují, aby škola ve své výchov
mravní zdrazovala jen vci spolené všem konfesím,

tedy aby podávala jakousi morálku ist lidskou, mo-

rálku filosofickou. Avšak této cest vadí, že nemáme do-

sud žádné filosofické morálky všeobecn uznávané.

Jiní. jako Paulsen (Qesch. d. gelehrten Unterr. II

489—496) naopak soudí, že žáci mají poznati rzné my-
šlenkové i mravní svty v jejich svéráznosti a odlišnosti,
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aby si pak z nich mohli sami, vlastní prací a vlastním

pemýšlením vytvoiti svj osobitý názor svtový, jenž

je pak mnohem pevnjší, než pasivn pejatý názor jed-

notný. Tak zvlášt mají prý žáci stedoškolští poznati

i antiku i kesanství.

Tyto dva myšlenkové svty jsou sice podle Paul-

sena zcela protichdné, jakož vbec kesanství vzešlo

z odporu proti antice. Nejvnitrnjší tendencí kesanství

jest zhrdání tímto svtem, osvobození ducha od tla,

kdežto tendencí antiky jest zkrásnní vezdejšího života.

Pro kesanství jest písmo svaté zdrojem vší moudrosti,

pro pohanskou antiku však píroda. Avšak pece ne-

správno by bylo, žákm t5^to protivy zatajovati nebo je

hledti zmírniti, jak se snažili klasití filologové v dob
reakce (zvi. Ludv. Wiese) po r. 1848. Rovnž nesprávno

by bylo, jeden z tchto dvou odporných živl z gymnasií

vymýtiti. Paulsen soudí, že úkolem vyšších škol
musí zstati, aby navádly své žáky k po-

chopení jak klasického starovku, tak
kesanství, a to práv v jejich neotené
svéráznosti.

»Škola nemá lovka v ruce, svj svtový a životní

názor tvoí si lovk sám, jeho vle, jeho bytost a jeho

osudy tu rozhodují. Školamžemuukázatimož-
né myšlenkové cesty, ale nemže ho nutiti, aby

šel tou i onou cestou. Nemže ho nutiti, ani aby jako

kesan svt podceoval a onen svt vyhledával, ani

aby jako í^ek za nejvtší dobro pokládal dokonalý vývoj

své lidsky duševní bytosti, ani konen, aby oba smry
v sob njak spojoval. Škola nemže toho initi alespo

svým pedepsaným uivem.
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Pokud zde má škola jakýs vliv, dje se to tím, ž e

uitel svým osobním pesvdením, svým
životem pedchází bu tou i onou cestou.
Ale toho opt nelze pikazovati. Nic by nezpomohlo, kdy-

by njaká správa vyuovací chtla uitelm pedpisovati

buto humanismus nebo církevnickou pravovrnost. Du-

cha nelze komandovati.* (Paulsen II, 496.)

Tato druhá cesta ovšem pedpokládá na obou stra-

nách uitele svrchovan taktní, kteí by dovedli zcela

vcné pedvésti myšlenkový svt jeden, aniž se pi tom

njak nešetrn dotýkah názori odlišných. Pak je to za-

jisté cesta nejsprávnjší. Avšak vydává-li jeden uitel za

své osobní pesvdení nco, co druhý zamítá, pak ne-

mže škola míti výchovného úinku zdárného, nebo jak

praví Dórpfeld, »p r a s k 1 ý zvon má špatný
zvu k.«

Na konec budiž dovoleno uvésti dva názory o vhod-

ném zpsobu náboženského vyuování, jeden, názor

Ludvíka W i e s e, jenž byv po dlouhá léta (1852—75)

referentem o gymnasiích v pruském ministerstvu vj^^uo-

vání, pi emž osvdil se zvlášt dbalým zájm církev-

ních, na sklonku svého dlouhého života vydal r. 1890 spi-

sek : »Der evangelische Religionsunterricht im Lehr-

plan der hoheren Schulen«, v nmž podává tyto návrhy:

»1. Po konfirmaci nebudiž již žákm žádné vlastní

vyuování v náboženství udíleno.

2. Co nastupuje místo nho k rozšíení a prohloubení

náboženského vzdlání, nepodává se školským zpso-

bem jiných pedmt, nemá také nijakého vlivu na po-

stup a není klasifikováno.

3. Rovnž pi maturit není zkoušky z náboženství

a na vysvdení maturitním není také posudku o nm.
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Není-li na škole schopného a ochotného uitele pro ta-

kovéto vyuování, tam bude lépe, odpadne-li vbec. »N e-

správné projednávání vcí posvátných
mže mladým duším více uškoditi, nežli

ponechají-li se njaký as vbec bez to-

hoto vyuování, pi emž není nutno, aby
i chápavost pro tyto vci pišla na zmar.«

Podobný názor o vyuování katolickému ná-

boženství vysloven byl naším státním ministerstvem ve

výnose ze dne 24. bezna 1865, kdež se praví:

»Vyuování katol. náboženství má za úkol, žáky se-

známiti se základními pravdami kesanské vro- a

mravouky, s výkladem bohoslužebných výkon a s dji-

nami zjevení Pán a církve a podporovati veškerou ná-

boženskou a mravní výchovu mládeže. Vyuová-
ním tímto musí býti v pravd kesan-
ské pesvdení rozníceno a ve vnímavé
mysli mladíkov mravný podklad utvr-

zen, aby jako muž nezašel v bouích života.

Tohoto úelu však se nedosáhne, není-

li vyuování to niím jiným než memoro-
váním uebné látky, nepsobí-li zárove na rozum

a cit mládeže a není-li pimeno chápavosti žák.

Když pak ke všemu tomu pidruží
se ješt petížení žactva ukládáním spou-

sty tištného a psaného uiva, jehož ani vý-

borní žáci nemohou zmoci, potom nejen že se cíle

nedosáhne, nýbrž i veliká škoda zpsobí,
protože odpor, který nastane proti uivu
a uiteli, nezídka se penese i na vnitní
hodnotu náboženství samého. Že také ueb-
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nice SVOU obtížností podnt dávají ke stížnostem, jest

jisto.

K odstranní tchto zloád budiž hledno co nej-

písnji v dorozumní s ordinariáty. Za tou píinou budiž

výroní zpráva katechetova náležit prohlédnuta a v pr-
vodní zpráv objasnna.*

Ke zmírnní tchto v min. výnose zmínných zloád
ve vyuování náboženském, jež zvlášt na nkterých

ústavech jsou tžce pociovány, by snad také pisplo,

kdyby ministerstvo v dohod s ordinariáty zavedlo pro

katechety praktický rok zkušební na

státních ústavech, jak jest zaveden pro uitele

svtské. Nebo jest jisto, že úad katechetský je ješt

mnohem tžší a zodpovdnjší, a musí tedy prprava

pro, zvlášt praktická, býti tím pelivjší.

VII.

Pomr stední školy ke státu. — A. Djiny státní správy

stedního školství od r. 1760—1867. — B. Nynjší právní

základ státní správy stedoškolské: a) Kompetence íš-

ské rady. b) Kompetence ministerstva kultu a vyuování.

c) Zemská školní rada a zemští školní inspektoi, d) e-
ditelství stedních škol. e) Uitelské sbory. — C. Budoucí

úkoly stedoškolského zákonodárství íšského.

A. Djiny státní správy stedního školství

od r. 1760—1867.

1. Z a M a r i e T e r e z i e a J o s e f a II.

Státní vliv na veejné školství vbec, a tedj'^ i na

stední, poíná se vládou Marie Terezie. Jejím nevyšším

rozhodnutím ze dne 3. ervna 1760 zízena byla
íiej vyšší školská instance státní pod jmé-



POMR STEDNÍ ŠKOLY KE STÁTU, 529

11 e m »S t u d i e n- u n d B ii c h e r z e n s u r s- H o f-

commission, jejímž vicepresidentem a vdím du-

chem až do své smrti (r. 1772) byl Gerhadt van Swieten.

V jednotlivých zemích pak byly zízeny pro školství

stední a vysoké zvláštní zemské studijní komise (S t u-

diencommissione n)/

Josef II. chtje naprosto podíditi všechno školství

autorit státní, zrušil tyto komise a pikázal všechno

školství prost politickým úadm.
2. Autonomie uitelských sbor vle-

tech 1790—1802.

Ale po tomto absolutistickém skoku uinn za Leo-
polda II. zase krok tak liberální, že i naší dob zdá

se býti tém nesplnitelným snem: c í s. n a í z e n í m z e

4. íjna 1790 zavedena instituce uitel-
ských konferencí (»Lehrer-Versammlung«) na

každé fakult universitní a na každém gymnasiu a t m-

to konferencím sveno pedagogické i di-

daktické vedení jejich ústav; dosavadní

gymnasijní prefektové zmnili se v pedsedy tchto

uitelských sbor. Uitelské sbory hlavního msta volily

pak ze svého stedu anebo z vysloužilých len svého

stavu t. zv. »s t u d i j n í k o n s e s s« (»Studien-KonseB«)

pro celou zemi (tedy jakousi zemskou školní radu), kte-

rýž ovšem podléhal zase politické správ zem.

Stední školství dostalo tedy za Leopolda II. zízení

práv tak liberální, z jakého dosud se tší fakulty uni-

1 na rozdíl od komisí školských (Schulcom missíonen), jež

mly na péi školství obecné. Vbec se ustálila terminologie taková,

že záležitosti škol obecných a pedagogií zvány byly „vcmi škol-

ními" („Schulsachen"), kdežto záležitosti škol stedních a vysokých

zvány ,vcmi studijními" („Studiensachen").

eská Politika. V. 3g



530 DJINY STÁTNÍ SPRÁVY STEDOŠKOLSKÉ.

versitní. Avšak sotva že tyto uitelské konference za-

hájily svou innost, již poaly se v Rakousku pociovati

nárazy první francouzské revoluce; z obavy ped nebez-

penými následky této vtší volnosti ve zízení stedo-

školském opuštna byla nastoupená dráha ješt díve,

nežli mohla vésti k njakým úspchm i neúspchm.
3. Reakce ve správ školství v letech

1802—1848. Kanclé císae Františka 1., hrab H. F. Ro-t-

tenhann, v dožádaném dobrozdání vyslovil se co nejroz-

hodnji proti každé autonomii uitelského stavu a i roz-

hodování otázek pedagogicko-didaktických vymínil vý-

hradn vlád, ježto prý »nad moudrým rozdílením du-

ševních poklad práv tak, jako nad každým jiným po-

žitkem spoleenského života, vládnouti musí jakási státní

policie.

«

A tak byly již r. 1802 »uite'ské konference* a »studij-

ní konsesse« zrušeny a bývalá »studijní dvorní komise«

r. 1808 obnovena; školství jednotlivých zemí spravoval

politický zemský úad, správu jednotlivých gymnasií

vedl zase zcela samostatn prefekt, podízený zemské-

mu editeli gymnasií. Prefekti i editel bráni byli ze

stavu knžského.

4. Éra liberální 1848— 1854. (Zízeno minister-

stvo vyuování a vydána Organisaní osnova.) Toto zí-

zení trvalo až do r. 1848, kdy nejv. rozhodnutím z 23.

bezna 1848 zízeno bylo samostatné mini-

sterstvo vyuování, svdící o tom, jak velký

význam pikládá probuzené nové Rakousko veejnému

vyuování. Druhým ministrem vyuování (po šl. Somma-

rugovi) byl od 28. ce 1849 Lev hr. Thun, jenž s nejvyšší

správou vyuovací spojil také nejvyšší správu kultu,

pikázanou do té doby ministerstvu vnitra.
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Organisaní osnova gymnasií a reálek, vydaná 16.

záí 1849, povila vedením ústavu editele jmenovaného,

jemuž však po boku stojí nov zase vzkíšené
uitelské koníerence, skládající se ze všech

uitel skutených a ze suplent pedmt povinných,

editel a sbory podízeny jsou nov zízeným (24.

íjna 1849) zemským školním úadm (Landes-

Schulbehórde), skládajícím se jednak z pedagog pro vy-

izování záležitostí pedagogicko-didaktických, jednak

z administrativního reíerenta pro vnjší školské zále-

žitosti.

5. Optná reakce 1854—1867. Ale již r, 1854 byly

zemské školní úady zase zrušeny a jejich agenda pi-

kázána prost politickým úadm. R. 1855 dne 18. srpna

podepsán konkordát s papežskou stolicí, jímž výslovn

byl uznán též biskupský dozor nad stedními školami.

R. 1860 20. íjna bylo také ministerstvo vyuování zru-

šeno a záležitosti školské pikázány státnímu minister-

stvu, jež ídil 1861—1865 Schmerling, 1865—1867 Belcredi

a od r. 1867 Beust.

B. Nynjší právní základ správy stedoškolské.

Po pemn Rakouska ve stát dualistický bylo císa-

ským listem ze dne 2. bezna 1867 obnoveno ra-

kouské ministerstvo kultu a vyuování.
Státním základním zákonem o vše-

obecných p r á v e ch ob an ských zedne21.
prosince 1867, i. 17. piznáno státu právo
nejvyššíhovedeníadozorunadveškerým
vyuováním a vychováváním. [»Dem Staate

steht rcksichtlich des gesamten Unterrichts- und Erzie-

hungswesens das Recht der obersten Leitung und Auf-

38*
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šicht zu.«] Právo to vykonává stát jednak svou íšskou

radou, jednak ministerstvem kultu a vyuování.

a) Kompetence íšské rady v oboru stedního školství

vymezena byla státním základním zákonem ze

dne 21. prosince 1867 o zastupitelstvu íš-

ském, jehož § 11. zní:

Obor psobnosti rady íšské obsahuje všechny zále-

žitosti, které se vztahují na práva, povinnosti a zájmy,

spolené všem královstvím a zemím v íšské rad za-

stoupeným . . . Náleží tudíž k oboru psobnosti rady

íšské:

i) stanovení zásad vyuování ve pí-
in škol obeciných a gymnasií, dále zá-

konodárství o universitách. (Die Feststel-

lung der Qrundsátze des Unterrichtswesens bezíig-

Jich der Volksschulen und Qymnasien, dann die Qesetz-

gebung iiber die Universitáten.«)

2e tento výet jest taxativní, a že nelze již nic jiného

pod tento paragraf subsumovati, svdí další § 12., jenž

výslovn praví: »Všechny ostatní pedmty zákonodár-

ství, které v zákon tomto íšské rad výslovn vyhra-

zeny nejsou, náležejí v obor psobnosti snm zemských.

«

Vyuování na školách národních a na gymnasiích ná-

leží tudíž k ad tch záležitostí, o nichž má býti zá-

konodárství dvojí: íši písluší vydati jakési

rámcové zákony, jimiž se upravují jen hlavní zá-

sady dotených obor, kdežto podrobné zákony
v mezích onch zákon rámcových vydávají snmy.

K tomu poznamenává dr. Pražák v »Právu ústavním« II,

str. 194: »Toto vymezení kompetence íšské rady s jedné

a snm s druhé strany nelze arcif nijak nazvati šast-

ným. O tom, co jest urením základním a co jest ze-
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vrubnéjším jeho provedením, mohou náhledy býti v roz-

dílech vehce znaných, ponvadž zde vše zstaveno jest

subjektivnému úsudku posuzovatelovu.«

Legislace ve píin reálek písluší ve

smyslu citovaného zákl, zákoíia státního výhradn ze-

mím. Totéž platí i ve píin uiliš odborných,
zvlášt škol prmyslových a hospodáských. Ponvadž
však dosud nedošlo k zákonu zemskému na úpravu

tchto škol odborných, jsou dosud pomry jejich upra-

vovány proti ustanovením základních zákon jen na-

ízeními vládními.

Jakkoliv reálky podléhají zákonodárství zemskému,

pece vtšina jich v Cechách je státních, což znamená,

že jsou bu výhradn nebo z vtší ásti vydržovány

z penz státních.

b) Kompetence ministerstva kultu a vyuování za-

kládá se pedevším na zákon ze dne 25. kvtna
1868 o pomru školy a církve. Zákon tento, jenž

znamená vymanní školy z podruí církve, jest zásluhou

prvního ministra v obnoveném ministerstvu vyuování,

Leopolda §1. Hasnera, a jeho podsekretáe Qlasera. Jeho

§ 1. zní: *Die oberste Leitung und Aufsicht liber das ge-

samte Unterrichts- und Erziehungswesen steht dem

Staate zu und wird durch die hiezu beruíenen Orgáne

ausgeiibt« a § 9. zní: »Der Staat bt die oberste Leitung

und Aufsicht uber das gesamte Unterrichts- und Erzie-

hungswesen durch das Unterrichtsministerium aus.« Mi-

nistr je za své úadování odpovden íšské rad. Kom-
petence ministerstva vyuování zahrnuje podle nynjší

prakse hlavn toto (srv. Mayrhofer I. 903):

1. Provádti školské zákony íšské ce-

stou naizovací. Ministerstvo vydává naízení a
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vynesení platící bu pro celé Rakousko, nebo jednotlivé

zem, nebo též pro zvláštní pípady jednotlivé. V duchu

celého školského zízeni by však bylo, aby vydávalo jen

naízení platná pro celou íši, kdežto naízení platná pro

jednotlivé zem náleželo by vydávati zemským školním

radám.

Právo vrchní správj^ a dozoru opravuje ovšem mi-

nisterstvo k tomu, abj^ podízenou instanci pidržovalo

k plnní jejích tiedních povinností, ale právo to nemže
býti rozšiováno tak, že by nadízený úad sml na míst

kompetentního rozhodnutí nižšího úadu položiti ro^zhod-

nutí své vlastní, aniž byl právní cestou o rozhodnutí po-

žádán.

Ministerstvo inemá také práva zasahovati do zízení

soukromých ústav proti jejich statutárním základm.

2. Opatovati potebné penžité náklady cestou

ústavní.

3. initi císai návrhy na obsazení úedních

míst, jemu vyhrazených (zemských šk. insp., profesor

vysokoškolských, editel gymnasijních).

4. Jmenovati editele na reálkách a peda-

gogiích, jakož i všechny síly uitelské na státních sted-

ních školách a povyšovati je do vyšších tíd.

5. Organisovati školní dozor v rámci píslušných

zákon, navrhovati císai leny zemských školních rad,

jmenovati okresní inspektory a jiné orgány školního do-

zoru, konen vykonávati pímo školní dozor na ústavech

bezprostedn podízených.

6. Aprobovati uebnice a uebné pomcky a

starati se o jich poízení, pokud se tak nestane nákladem

soukromým. K tomu slouží c. k. knihosklad.
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7. Peovati o vzdlávání uitelských sil pro

všechny kategorie škol zizováním vzdlávacích ústav

a kurs, propjováním stipendií a subvencí k píprav
pro úad uitelský.

8. Vydávati ády zkušební a ustanovovati zku-

šební komise.

9. Vésti vyjednávání ve píin zizování státních

školních budov.
10. Vésti nejvyšší správu školních fond, stipendií

žákovských.

11. Konati disciplinární ízení s veškerým

vyuujícím personálem v nejvyšší instanci.

12. Rozhodovati v poslední instanci o stížnostech
proti výnosm podízených úad.

13. Dozírati a vésti vrchní správu nad státními v ý-

chovnýml ústavy podle jednotHvých jejich statut.

14. Provádti státní dozor nad soukromými ústa-

vy vyuovacími a vychovávacími a propjovati právo

veejnosti soukromým ústavm.

Školy stední, práv tak jako obecné a pedagogia, ne-

jsou podízeny ministerstvu bezprostedn, nýbrž podle

zemí prostednictvím zemských úad školních, kdežto

ústavy odborné (školy vysoké, prmyslové, umlecké,

nautické, zvrolékaské atd.) jsou podízeny pímo mini-

sterstvu a spravovány centralisticky (krom Halie);

Korespondence tchto škol dje se prostednictvím místo-

držitelství.

Vstník ministerstva kultu a vyuová-
n í. Od r. 1869 vydává ministerstvo vyuování vlastní

vstník í»Verordnungsblatt fiir den Dienstbereich des

k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht«), jenž vy-

chází vždy 1. a 15. každého msíce a obsahuje školské
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zákony, naízení, výnosy a ozinámení. dále opatení

o uebnicích a uebných pomckách, zprávy osobní a kon-

kursy míst uprázdnných, a to i na ústavech soukromých.

(Od r. 1874 nevypisují se tu konkursy mísí na školách

obecných a mšanských.) Všechny stední školy jsou

povinny tento vstník odbírati a všechna naízení, jež

jsou v nm otištna, pokládají se již za intimována. Ped-
platné od r. 1906 iní ron 6 K a administraci opatuje

c. 'k. knihosklad vídeský.

c) Zemská školní rada. Týmž zákonem z r. 1868

(25. kvtna) o pomru školy a církve zízeny pro jed-

notlivé zem zemské školní rady. (§§ 10.— 14.) Školy

stední, práv tak jako školy obecné a pedagogia, nejsou

podízeny ministerstvu bezprostedn, nýbrž prosted-

nictvím tchto zemských školních rad. Složení zemských

školních rad pedpisuje § 12. uvedeného zákona takto:

»Do zemské školní rady pod pedsednictvím místo-

držitele anebo jeho zástupce jest povolati: 1. leny po-

litické správyzemské, 2. delegátyzemské-
ho výboru, 3. duchovní z konfesí v zemi se nalé-

zajících a 4. odborníky školské.*

§ 13. téhož zákona ustanovuje: »Zemským zákono-

dárstvím jest uriti bližší ustanovení ve pí-
in složení a zízení školních rad zemských, okres-

ních i místních, dále vzájemné vymezení jich .psobišt,

jakož i bližší ustanovení o pechodu psobení dosavadních

úad na úady nyní nov zízené. Rovnž jest zemským
zákonem ustanoviti, zdali a pokud výjimen mají do

zemské školní radj- vstoupiti zástupci význam-
ných obcí.

V rámci tohoto íšského zákona stalo se zízení zem-

ské školní rady v echách zemským zákonem ze dne
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24. Února 1873, pozmnným v zákon ze dne 24. ervna

1890.

Na Morav zákonem ze dne 12. ledna 1870, pozmn-
ným (v § 19.) zákonem ze dne 7. listopadu téhož r. 1870.

Ve Slezsku zákonem ze dne 28. února 1870, pozmn-
ným v zákon ze dne 11. prosince 1890.

Složení zemské školní rady v Cechách
bylo již vypsáno v »Ceské pol.« díl II., ást 2., str. 154

až 156.

V tomto složení z. šk. rady zaráží pedevším ten fakt,

že zástupci uitelstva nejsou od uitel-
stva samého voleni, nýbrž císaem jme-

nováni, takže de facto žádnými zástupci uitelstva

nejsou. V té píin bylo by se tedy teba domáhati

zmny zemského zákona z r. 1890 (24. ervna). V tomto

zákon by mlo býti také vyteno, z jakých kategorií

uitelstva mají tito zástupci býti voleni, aby se nestalo

to, co stalo se práv nyní v Cechách, že totiž profesor-

stvo stedoškolské nemá v z. šk. rad vbec žádného

zástupce. Na Morav (jakož i v Istrii) jest vý-

slovn zemským zákonem stanoveno, že zástupci uitel-

stva mají býti bráni z uitelstva škol obecných a sted-

ních.

íšský zákon ze dne 26. bezna 1869 (Reichs-Qesetz-

Buch No. 40) o referentech zemských školních rad praví

v § 4. výslovn:

»Pokud zemskými zákony není nic jiného ustanoveno,

mže ministr kultu a vyuování v dohod s ministrem

vnitra pikázati zemskému inspektoru také

referát o administrativních a ekonomi-
ckých školních záležitostech.
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Za téhož pedpokladu jest ministr kultu a vyuování

oprávnn, podle poteby i leny zemské školní rady,

pokud píslušeli ke stavu uitelskému, nebo také jiné

praktické pedagogy poviti na pechodnou dobu plnými

funkcemi zemského šk. inspektora.*

Tu tedy jest výslovn íšským zákonem otevena

možnost toho, eho se uitelský stav stále marn do-

máhá, aby totiž vhvná místa u vyšších školních úad
byla obsazována pedagogy a nikoliv právníky. Není po-

chyby, že pedagog mže rozumti i ekonomickým škol-

ním záležitostem tolik, jako právník. Ve skutenosti vy-

izuje z. insp. mnohé takovéto záležitosti. Ale pes to

celá ada míst u z. šk. rad a zvlášt v ministerstvu jest

zabírána právníky na škodu uitelstva stedoškolského,

jehož kariéra proto zpravidla se koní VIL hodnostní

tídou, což není v žádné kategorii státních úedník s vy-

sokoškolským vzdláním. Rovnž místo vicepresidenta

z. šk. rady, systemisované zákonem ze dne 18. dubna

1890 (v V. t. dietní), dosud zstává výlunou doménou

právník.

Jednací ád zemské školní rady. Sed-ní

jsou dílem plenární, dílem sedni sekcí, eské a nmecké.

Plenárkám vyhrazeny vci, dotýkající se všech škol, e-
ských i nmeckých, rozpoty okresní a školy minoritní.

Sekce mají pravidelná sedni msín, plenárky jsou nej-

mén tyi do roka.

Referenti a zemští inspektoi mají v sekcích jen 5

hlas, v plenárkách jen 10 (5 Cech a 5 Nmc). Ped-
seda urí ty, kdož hlasují. V plenárkách tedy není za-

chován klí národnostní, nýbrž jest vždy stejn zastou-

pena nmecká minorita jako eská majorita.
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V nutných pípadech smí pedseda jednati presidiálné,

ale musí pak své rozhodnutí pedložiti nejbližší schzi

ke schválení.

Sekce mohou zase ze sebe vytvoiti zvláštní v ý-

b o r y pro tyto vci

:

1. ustanovování sil uitelských,

2. pensionování uitel obecnoškolských,

3. schvalování zízení škol soukromých,

4. osvobozování od školného na stedních školách,

5. osvobozování od školného na obecných školách,

6. rozhodování o rekursech proti pieným trestm.

Rekursy proti výnosu z. šk. rady ídí se

na ministerstvo kultu a vyuování a podávají se pro-

stednictvím z. šk. rady. Lhta k podání stížnosti jest

v Cechách a Tyrolsku stanovena na 14 dní od doruení

sporného rozhodnutí. Tyto rekursy mají v Cechách od-

kládací psobnost.

Kompetence naší eské zemské školní
rady není pesn zákonem stanovena a praksí byla

zúžena na míru minimální.

Z nejpednjších úkol eské politiky stedoškolské

by mlo býti, aby postarala se o rozšíení této kompe-

tence, o emž zevrubnji bude pojednáno ve stati VIII.

Zemští školní inspektoi. íšský zákon

o referentech a zemských inspektorech ze dne 26. bezna

1869, pozdji r. 1872 a 1873 modifikovaný, praví: § 2.

Místo dosavadních c. k. školních rad nastupují zemští

školní inspektoi, kteí na návrh ministrv jsou jmeno-

váni císaem. Jimi jest jmenovati takové muže, kteí se

osvdili ve veejném úad uitelském bu na poli v-
deckém, nebo na poh didakticko-pedagogickém. Pi usta-

novování jich jest pihlížeti, ab^' jednak zastoupena
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byla ob odvtví vdní na stedních školách (humanitní

a reálné), jednak rzné vyuovací jazyky škol obecných

i stedních.

§ 3. Poet zemských šk. inspektor stanoví se v celém

Rakousku nejmén na 36. Jejich dietní tída jest VI.

Pro kreslení zavedeni odborní školní
inspektoi min. výn. ze dne 19. íjna 1892 a instrukce

pro n vydány 27. záí 1895.

Rovnž pro tlocvik ustanoveni r. 1912 odborní

školní inspektoi.

d) jReditelství stedních škol. Bezprostední vedení

ústavu má editel, jemuž po boku stojí uitelská kon-

ference s hlasem bu poradním nebo rozhodujícím

(§ 108. O o).

1. í^editel dbá, aby bylyzachovávány všech-
'ny pedpisy. Vede jednací protokol, djiny ústavu,

knihu normálií.

2. Je nejbližším pedstaveným uitel ,
kteí ve školských vcech ho musí býti poslušní. Myslí-H

uitel, že editel pekroil svou pravomoc, má právo do-

daten rekurovati k z. šk. r., aby tak pro píšt své

právo chránil.

3. editel pedsedá konferencím, týkajícím se

celého ústavu.

4. Když nesouhlasí s usnesením vtšiny sboru, mže
je sistovati, ale musí ihned podati o tom zprávu z. šk.

rad, jež pak rozhodne.

5. Má míti dokonalou znalost vdeckého i ká-

zeského stavu žactva a starati se o nápravu

závad.

6. Má vrchní dozor nad sbírkami.
7. Peuje, aby školníci své povinnosti ádn plnili.
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8. Vi veejnosti, zvlášt vi rodim, zastu-

puje školu.

Od r. 1880 (min. výn. 12. kvtna 1879) mají editelé

na režijní vydání ústavu paušál, jenž pro každý ústav

jest zvlášt vymen. Úty z nho nepedkládá editel

z. šk. rad, nýbrž jen sboru je vykládá v 1. pol. ledna

v konferenním sále na 8 dní. Z paušálu platí poteby

kanceláské, topivo, svítivo, opravy náadí, domácí rekvi-

sity, úední listy atd. Zbytek paušálu se ponechá v po-

kladn na píští roK. Nestaí-li paušál po ti léta, žádá se

za jeho zvýšení.

Na ústavech úplných, na nichž stále trvají 4 nebo více

paralelek, pidává se editeli k ruce výpomocná
síla ze len sboru k o^bstarávání prací kanceláských.

e) Uitelské sbory. Správa ústavu musí sice býti

podle úvodu k Oo na rozdíl od universit v jediné pevné

ruce, aby byla jednotná. Avšak aby jednotlivému uiteli

nebyla odnímána odvaha a chu, užívati všeho svého v-
dní a všech svých schopností ku prospchu ústavu,

stává se každý len sboru spoluinitelem ve správ ústavu

tím, že editel v celé ad pípad je vázán usnesením

konferenním.

Od r. 1908 odstranny jsou pravidelné msíní kon-

ference o prospchu žák a zavedeny klasifikaní kon-

ference jen ti do semestru. Vedle toho je ada konfe-

rencí jiných, jako na p. o pijímacích zkouškách, zaha-

jovací, o osvobozování od platu školného, o uebnicích,

o tlesném výcviku.

Konferencí musí se úastniti všichni profesoi, i sup-

lenti, nikoliv však vedlejší uitelé (na p. zpvu atd.). Jen

pi závrené porad mají býti i vedlejší uitelé jií-



542 BUDOUCÍ ÚKOLY ZÁKONODÁRSTVÍ ÍŠ.

temni. Tato porada usnáší se také o pípadné zmn
uebného plánu, kterouž pak navrhuje z. šk. rad.

editel má v konferencích hlas dirimující.

Aby výchovná a výuková práce editele a uitel ne-

byla znesnadována zbytenými pracemi kanceláskými,

uložilo ministerstvo naízením ze dne 14. ledna 1897 z. šk.

rad v Cechách, že z. šk. inspektoi mají psobiti k to-

mu, aby kanceláské a písaské práce editel a uitel
co možná byly zjednodušeny.

Pes to se dosud vyžadují mnohé zbytenosti, tak na

p. výkaz etby z každého jazyka v každém semestru,

a užívati se smí jen knih již schválených, a pod.

Programy. Každý úplný ústav musí vydávati ti-

štné výroní zprávy s vdeckými pracemi svých len
sboru. Program má míti 3—5 tiskových arch a vym-
uje se mezi všemi ústavy rakouskými.

C. Budoucí úkoly stedoškolského zákonodárství íšského.

Naše stední školství není tedy upraveno jednotným

íšským zákonem a jest v té píin v nevýhod oproti

školství obecnému, jež bylo v podstatných vcech jed-

notn upraveno íšským zákonem ze 14. kvtna 1869

a novelou z 2. kvtna 1883.

Jednotlivé stránky stedoškolského zízení byly

ovšem zákonit upraveny, tak na p. školství soukromé

provisorním zákonem ze 27. ervna 1850, státní dozor

nad stedními školami zákony v této stati citovanými,

služné sil uitelských zákony z 19. záí 1898 a 24. února

1907 aíd.

Základem nynjší organisace gymnasií jest osnova
organisaní »Entwur der Organisation der Qymna-
sien und Realschulen in Osterreich«, vydaná výnosem
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ministra kultu a vyu. ze dne 15. záí 1849. Avšak tato

osnova zákona nikdy se skuteným zákonem nestala.

Když byla tato osnova nkolik let v platnosti a zkušenosti

s ní byly píznivé, tu císa nejvyšším listem
z e d n e 9. p r o s. 1854 (min. výnos ze dne 16. pros. 1854)

pijal osnovu gymnasijní a tak ji sankcionoval,

ovšem s malými zmnami, týkajícími se hlavn ei vy-

uo-vací.

Ale íšská rada ješt nikdy jednotný zákon stedo-

školský nevytvoila. Po anket stedoškolské v r. 1870

byl sice návrh zákoina stedoškolského úpln vypracován,

avšak k uskutenní jeho nedošlo a nedochází dosud, pro

protichdnost jednotlivých politických stran, píkrost je-

jich protiv.

Stední školství proto ízeno jest ryze byrokraticky,

ministerskými naízeními. Mohlo by se zdáti, že tento

bezzákonný stav by vlastn mohl býti ku prospchu

školství.

Zákon mnohem tíže se mní, inež pouhé naízení.

Zákon jako železný pancí by svíral vnjší organisaci

škcl stedních. Avšak tato organisace musí býti pružná,

aby se mohla stále pizpsobovati zmnným požadav-

km doby. Toho se spíše dosahuje naízeními.

Avšak u nás, v Rakousku, zbyrokratisování njakého

oboru správy znamená vždy také zcentralisování.

Byrokratická suverenita, jež nastoupila místO' zákono-

dárství, pirozen naráží všechny školy v celém stát na

jedno kopyto. Celá osnova, metoda vyuovací, zkoušení

a klasifikování se stále podrobnjšími naízeními pedpi-

sují, takže nezbývá tém místa ani ke krcku volnjšímu

a nemže býti pihlíženo- k místním, konkrétním pom-
rm. Celá výchova i výuka je tak pedpisy sevena, že
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její chod podobá se jednotvárnému chodu stroje. A pece
co v naší íši rzností v obyvatelstvu co do kmen, eí,
náboženství, mrav, výživy, styk s jinými zemmi, rz-
nosti pdy, jak rzné je každé individuum v každé škole!

Krom toho, ponvadž není jednotného zákona pro

všechny druhy škol, vyvíjejí se jednotlivé druhy, jako

reálky, obchodní školy, 'prmyslové školy atd. nezávisle

na ostatních a tím se celý organismus školský
porušuje. Ukázali jsme již na p. na to, že stední

škola nebuduje ádn na škole obecné (podle zákonných

pedpis jest možný vstup na stední školu již ze IV. t.

obecné, podle osnov uebných však teprve z V. t.).

že reálka má sice stejné oprávnní s ostatními typy. ale

tyto jsou o celý roník delší atd.

Poteba všeobecného zákona školského, který by za-

hrnO'val všechno školství, obecné, stední i odborné, tedy-

najisto jest.

Avšak jak by ml tento zákon vypadati? Zákon ten

nesml by býti železným pancíem, svírajícím jak železná

panna všechno školství a nedopávajícím mu volného

dechu. íšský zákon sml by stanoviti jen principie a zá-

kladní formy všeho veejného školství. Pizpsobiti tyto

všeobecné principie zvláštním, u nás tak rznj-m pom-
rm, musilo by zstati úkolem korporací zemských, kraj-

ských a místních; tak by školství zstalo organismem,

v nmž i nejmenší souástka má svj život a možnost

svérázného vývoje.

Když 2. srpna r. 1861 podával dr. upr v íšské rad

návrh na úpravu stedního školství, byl eskou delegací

zakiknut, že záležitost ta patí podle diplomu íjnového

do kompetence zemských snm, a upr výslovn

žádal, co práv jsme V3'tkli, aby íšská rada se usnesla
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jenom na hla\Tiích zásadách, podrobnosti penechávajíc

snmm. Dnes všechny strany politické klidn pihlížejí

k tomu, jak všechno školství stední jest spravováno

ryze centralisticky a byrokraticky, jak kompetence zem-

ské školní rady a sborij uitelských jest jenom stínem.

Neupíráme, že stát má jakési právo na stední školy.

Stát kulturní musí míti zájem na vzdlání jednotlivcov.

Vzdlaný a mravný oban lépe vykoná svj úkol ve stát,

lépe plní své povolání, lépe v mezinárodním hospodá-

ském závodní obstojí a je tedy také lepším poplatníkem

státu. Na výchov závisí tedy ásten i hmotný blaho-

byt státu.

Z toho odvozují nkteí státníci právo a povinnost

státu, aby vzal školství úpln ve svou správu.

Centralismus škols'ký utužují i naši lidé, v úadech

podízených. í^editelé i uitelé se mnohdy sa-

mi dožadují i ve své vlastní kompetenci
výnos úad nadízených. Nebo jest mén
namáhavé a mén zodpovdné, choditi cestami vykáza-

•nými, nežli hledati si cesty své. Tuto pohodlnost a ne-

samostatnost podporuje takový úad nadízený, od nhož
nedojde uznání úad podízený ani tehdy, když podle

svého nejlepšího uznání vc zaídil, maje na mysli své

síly a poteby.

Tak jeví se jako následek byrokratického centralismu

nedostatek vlastní zodpovdnosti a samostatnosti u or-

gán podízených a poklesnutí zájmu na stední škole

v nejširší veejnosti.

Zájem o školu ve veejnosti stoupne
teprve tehdy, až zúastnní, tedy uitelé, žáci, rodie,

obce, nebudou jen pouhými diváky, nýbrž promní se

ve spolupracovníky. Rein v Pád. I, 518 praví: »Kdo mže
eská Politika. V. 39
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V nkteré vci spolu raditi, usnášeti se, pomocnou rukou

zasahovati, ten zajímá se mnohem více o tuto vc, nežli

ten, komu od shora vše se porouí.«

Stát nesmí zapomínati, že nemá jen on sám zájem na

stední škole, nýt)rž i zem, národ, obec, a v neposlední

ad rodie, a že jest tedy nutno i tmto initelm dopáti

náležitého vlivu na stední školství, V pokroilé Anglii
ponecháno rozhodování o školství tém výhradn ro-

dim. I v byrokratickém Nmecku není centralis-

mus školský ani z daleka tak vyvinut, jako u nás. Proto

tam také nacházíme mnohem vtší zájem o školství, po-

et soukromých, zvlášt mstských ústav je tam mno-

hem vtší a obanstvo brání se postátnní svých škol,

jak svdí na píklad školská debata v pruském snmu
v jarním zasedání r. 1912, v níž na p. poslanec dr.

Schepp za pokrokovou stranu výslovn prohlásil: '»Wir

sind Gegner der reinen Staatsschule,« (Berl. Tagbl. 17.

bezna 1912.)

Do jaké míry by u nás jednotliví initelé mimo stát

mH míti úast ve správ stedního školství, ukázáno

bude v dalších ástech. Naše základní zákony íšské pro-

blém ten zcela správn rozešují, pidlujíce íšskému

zákonodárství jen »stanovení zásad vyuování ve

píin škol obecných a gymnasií*.

K tmto zásadním vcem by mlo na p. náležeti sta-

novení nejvyššího potu žák ve tíd a

nejvyššího potu vyuovacích hodin.

Ve píin prvé naídilo ministerstvo (11. bezna

1857), že poet žák ve tíd nesmí býti vtší než 50.

Avšak výnosem z 9. íjna 1885 toto naízení zase obme-

zeno. pi otvírání paralelek má prý se z. šk. rada íditi

jen nezbytnou potebou a zejména v I. t. má uvážiti, že
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poet žák bhem šk. roku znané se zmenší. V praksi

dovoluje ministerstvo na nkterých ústavech paralelky

v I. a II. t. jen pi 60 žácích. 2e tím prospch a káze
znan trpí, jest zejmo. íšský svaz spolk profesor-

ských pijal na sjezdu ve Vídni 1909 tuto resoluci: »Nej-

vyšší poet žák jedné tídy budiž na nižším oddlení

4U, na vyšším 30. Na každé úplné stední škole butež
vedle 8 (resp. 7) základních tíd nejvýše 4 paralelky.

Kde 5 paralelek po 4 léta bez petržení trvá, budiž zízen

nový samostatný ústav.«

Nejvyšší poet vyuovacích hodin by

ml býti stanoven tak, aby nikde nebylo nutné odpolední

vyuování. Odpoledne by mlo náležeti jen domácí pí-

prav žák, dalšímu sebevzdlávání a tlesné výchov.

Pi zkrácené hodin vyuovací na 50 nebo 45 minut lze

položiti na jedno dopoledne až 5 hodin, takže nejvyšší

poet týdenních hodin by ml býti 30. Naše eské reálky

však mají až 33 povinných hodin týdn.

Stát nech se stará, aby školství nebylo zanedbáváno

a nutí ostatní faktory k plnní jich kulturních povinností,

pokud by se tak samovoln nedalo. A stanoví své mini-

mální požadavky, jež na stední školu klade. Avšak jakou

cestou tchto požadavk se má dosáhnouti, jakých ueb-

ných plán a metod má se užívati, to stanoviti náleží

úadm nižším, zvlášt sborm uitelským. Aby vyzkou-

šeny býti mohly nové výzkumy vdy pedagogické, mlo
by jednotlivým ústavm býti dovoleno, aby na zkoušku

odchýlily se od platných uebných osnov a jednotlivých

pedpis, zachovávajíce ovšem cíle tchto ústav a po-

vinných pedmt, jak žádal ve svém volném návrhu pi

anket r. 1908 sv. p. Qautsch.

39*
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V jedné píin by si však bylo páti, aby ústední

správa vyuovací rozvíjela vtší innost: jest to vde-
cké studium všech otázek školských. Pedagogika v dob
-naší postupuje kroky mílovými, zvlášt od té doby, co

postavila se na pevný základ experimentální. Nacházejí

se stále nové uebné prostedky, jež mají práci škol-

skou žákm usnadniti a spolu prohloubiti. Všechno to, co

celý vzdlaný svt v oboru tomto vytvoí, tžko sledo-

vati jedinci. Proto podány byly v stedoškolské anket
r. 1908 dva píbuzné návrhy:

Z. insp. T u m 1 i r z podal návrh, aby pi každé z.

šk. rad po vzoru zemských zdravotních rad byla zíze-

na vyuovací radaapi ministerstvu nejvyšší
vyuovací rada. složené z pedagog stedoškol-

ských a z odborník vysokoškolských.

Prof. dr. Drtina navrhoval zízení studijního
b u r e a u pi ministerstvu, jež by mlo na péi studium

školské reformy ve všech státech, vydávalo školskou

bibliografii a všímalo si vbec všech reforem na poli

veškerého školství, i obecného.

Avšak dosud se nic nestalo k uskutenní tchto

mnohoslibných návrh, a v Nmecku již dávno existuje

cosi podobného pi pruském ministerstvu kultu pod ná-

zvem: »Auskunftsstelle fiir das hohere Schulwesen«.

VIII.

Pomr stední školy k zemi: A. Zemské zákonodárství

stedoškolské. Zákony o reálkách. Druhý zemský jazyk

na stedních školách. B. Zemská správa stedoškolská.

Poteba rozšíiti kompetenci z. šk. rady.

Dalším initelem ve vývoji stedního školství vedle

státu jest zem. Tento initel musí bvti tím více re-
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spektován, ím rznjší jsou kulturní poteby jednotli-

vých zemí našeho mocnáství. Proto také správn zá-

kladní zákon z 21. prosince 1867 o zastupitelstvu íšském

pikazuje zemským snmm všechno 'podrobn|ší zá-

konodárství ve píin škol obecných a stedních, a vy-

hrazuje íšské rad jen stanovení zásad vyuování na

školách obecných a gymasiích a celé zákonodárství

o universitách. (Srv. str. 532. tohoto dílu.)

Reálky podléhají tudíž cele zákonodárství zemskému

a byly normovány v Cechách zákonem zem-
ským ze dne 13. záí 1874, jenž platí podnes.

Jen § 14. o tom, že náboženství má býti vyuováno
pouze na nižším oddlení, byl zmnn z. zákonem z 1.

kvtna r. 1886, a dále § 24. o uebném závazku editele

a uitel byl zmnn zákonem z 9. ce r. 1895, jímž po-

vinnost uebná stanovena tak, jako na státních gy-

mnasiích.

Na Morav vydán zemský zákon o reálkách již

30. dubna 1869, jenž platí také podnes až na ustanovení

ve píin druhého zemského jazyka, o emž bude e
pozdji.

Ve Slezsku není eské reálky i neteba si tamních

zákon reálních všímati.

Ponvadž v nkterých zemích snmy nepikroily

k vytvoení zákona o reálkách, vydalo ministerstvo 15.

dubna 1879 normální uební plán reální, jenž platí i pro

takové zem, kde není zemských zákon o reálkách!

Spolu tento normální plán sblížil reálky rzných zemí.

Vydržování reálek stát zprvu ponechával obcím a

zemím. (Proto také se vzdal práva zákoodárškého ve

píin reálek.) Obce i zem pinášely veliké finanní

obti tomuto oblíbenému druhu škol. Když však rozvilo
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se školství obecné a odborné, a obce i zem byb' jím

znan zatíženy, poal stát pejímati reálky do státní

správy. Ve šk. roce 1911/12 bylo ze 149 rakouských reá-

lek 113 státních, 30 zemských a 6 soukromých. Zemské

reálky jsou 4 v Dol. Rakousích, 1 ve Štyrsku, 1 v Pí-

moí a 24 na Morav.
Zemské reálky podle min. výn. ze dne 17, listop.

1872 mají zcela ráz státních reálek a tudíž jsou ústavy

veejnými, nikoHv privátními, a jejich vysvdení mají

státní platnost i bez výslovného udlení práva veejnosti.

Zato však musí jejich uebny plán býti identický

s plánem státních reálek a editelé a uitelé musí vyho-

vovati týmž podmínkám jako na státních školách.

Obsazování míst na zemských reálkách moravských

dje se však jiným zpsobem než na státních ústavech,

a to podle zemsk. zák. z r. 1869 takto:

Podané žádosti z, šk. rada zašle sbor u, jenž se-

staví terno. Na základ jeho z. šk. rada uiní svj návrh

zemskému výboru, kterýž pak provede jmenování. Ve-

dlejší a pomocní uitelé na zemských školách jsou na

návrh sboru uitelského dosazováni z. šk. radou.

V pítomné dob jeví se u nás všude snaha po p o-

státování stedních škol zemských, jež

nachází své pívržence i v adách našeho uitelstva; na

Morav se již skuten poíná s postátováním reálek.

V rozpotu na r. 1912 jsou již položky na postátnní reá-

lek v Teli a Jihlav. Totéž se dje u nás již i se ško-

lami obchodními; dokonce i postátování škol mšan-
ských žádají samj^ naše uitelské vrstvy. Tato postát-

ovací horeka jest dsledkem ochromenosti naší zemské

samosprávy. Pátelé postátiíování uvádjí za dvod, že

stát, jenž si osvojuje tém všechny dan, má také po-
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vinnost starati se o kulturní poteby svých zemi. Avšak

nesmí se zapomínati, že ten, kdo njakou instituci platí,

pirozen si osobuje i právo o ní rozhodovati; tak s po-

státnním jde ruku v ruce i centralisace a uniformování

všeho našeho školství bez ohledu na naše specifické

zemské i národní poteby. Správnjší cesta zajisté by

byla, vci kulturní (zvi. školství) a hospodáské uchovati

samospráv zemí, jak radí dr. A. Bráf v eské politice

II- str. 344.. a pímti stát, aby na vydržování tchto in-

stitucí ponechal zemím dostatených prostedkiá.

Také na 2. sjezdu eských mst v Praze (26.—28. záí

1908) pravil referent o st. školství p. tajemník Prosek:

»Se stanoviska autonomního bylo by ovšem pro národ

náš nejlépe, kdyby veškeré školství, poínajíc od škol

obecných až ke školám vysokým, bylo pozemštno, ale

každý ví, že toto ideální stanovisko dnes nelze usku-

teniti, ponvadž finance všech zemí naprosto tomu ne-

dovolují.*

Stát, jehož pední starostí musí býti udržení, resp.

rozšíení celku brannou mocí, vždy bude se chovati ke

školství macešsky. Dokud školství bude placeno z téhož

mšce, z nhož platiti se musí dreadnoughty a dla, bude

vždy popelkou, sbírající jen drobty. Avšak zem, jež pod

brannou ochranou soustátí mže klidn se vnovati kul-

turnímu a hospodáskému povznesení, miiže a musí ve

školství vidti ne obtížný pívsek, nýbrž základ ve-

škeré své innosti, svoji chloubu.

Není-li dnes ješt možno od naší zem v této píin
více žádati, pece by mla zem zíditi a

vydržovati alespo po jednom vzorném
ústavu z každého typu pro ob své ná-

rodnosti. Tyto ústavy by se mohly pln pizpso-
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biti potebám zem, nejsouce seveny uniformitou vše-

rakouskou a psobily by jist jakožto vzory i na povzne-

sení ostatních ústav státních v zemi.

VUv zemského zákonodárství na ostatní typy stedo-

školské krom reálek není ve skutenosti pražádný, a
zákl. zákon shora citovaný vymiuje zemským snmm
všechna podrobnjší ustanovení i ve píin ostatních

typ. Ba i reálky jsou nyní ízeny ist centralisticky,

ministerstvem. Jedin vyuování druhému zemskému

jazyku na všech stedních školách v Cechách jest upra-

veno zemskými zákony.

Vyuování druhému zemskému jazyku bylo tvrdým

oíškem našemu zákonodárství a pes optné zákonné

normování není dosud uspokojiv upraveno.

Organisaní osnova z r. 1849 v § 20. praví, že »zem-

ským jazykm, jež jsou v píslušné korunní zemi bžný-

mi, a nmin, není-li mezi onmi zemskými jazyky již

zahrnuta, musí se sice na každém gymnasiu uiti, aby

tak žákm byla dána píležitost nauiti se rzným zem-

ským jazykm, avšak použití této píležitosti má býti

úpln ponecháno na vli. Ne žáci, nýbrž jich rodie a

poruníci mají pi vstupu onch do G. uriti, zdali jejich

synové nebo svenci mají se uiti nkteré z oznae-

ných eí a které. « Totéž pedepsáno jest v § 48. Oo

pro reálky. Avšak v § 20., týkajícím se Q., jest ješt

dležitá vta: »Takto zvolený jazyk vstupuje pak pro

ony žáky v každém ohledu do kruhu povinných ped-

mt.

«

Má tedy druhý zemský jazyk podle Oo jakési zvlášt-

ní postavení: není ani pedmtem ádným, jemuž by se

všichni žáci musili uiti, ani pedmtem mimoádným.
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O nichž se mluví teprve v § 21. této osnovy. Od mimo-

ádných pedmtu liší se hlavn tím, že na každém

ústavu se mu musí uiti a že, jakmile si žák, resp. rodie,

jazyk ten zvolí, stává se pro nho v každém ohledu ped-

mtem povinným, tedy mže na p. z nho i propadnouti.

V pedmluv odvoduje toto zvláštní postavení dru-

hého zemského jazyka, zvlášt nminy, Oo velmi roz-

umn takto: »Ve vci, kteráž dotýká se nejjemnjších a

nejmocnjších citu lovka, zdá se býti moudrým, vy-

hnouti se každému, i nejlépe mínnému nátlaku a oeká-

vati, že skutené poteby i zájmy, kde skuten jsou,

budou hledati samy své splnní.«

Avšak tento rozumný a liberální názor nesdílela bohu-

žel pozdjší absolutistická vláda Bachova. Min. naízení

z 16. pros. 1854 nejen pikazuje nminu na všech gy-

mnasiích rakouských jako pedmt absolutn závazný,

nýbrž dokonce i porouí, aby ve vyšších tídách ve vt-

šin pedmt byla nmina i jazykem vyuovacím.

A pi maturit nejen byli žáci zkoušeni z nminy ja-

kožto hlavního pedmtu, nýbrž i v jiných pedmtech
musili býti zkoušeni po nmeku.

Po pádu Bachov (1859) poal jazyk eský zase býti

výhradným jazykem vyuovacím na nkterých gymna-

siích a tím spíše na reálkách, vydržovaných vtšinou ob-

cemi samými. Za ministra Belcrediho po návrhu editele

Wenziga byl dne 18. ledna 1866 vydán zemský zákon

pro Cechy o rovnoprávnosti obou jazyk, jehož hlavní

dva §§ znjí takto: § 1.: »Oba zemské jazyky v králov-

ství eském jsou stejn oprávnny, aby byly ve škole

jazyky vyuovacími. § 4.: Na stedních školách (gymna-

siích a reálkách) s eskou eí vyuovací jest jazyk n-
mecký a na nmeckých stedních školách jazyk eský
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pedmtem povinným. Dispense od obligátního uení se

druhému jazyku zemskému mohou jen na žádost rodi
nebo poruníkú býti udíleny jen v jednotlivých pípadech

ze zvlášt dležitých píin, a to jen zemským úadem
školním. « Avšak tento zákon, jímž druhý zemský jazyk

stal se pedmtem povinným a jemuž proto Nmci í-

kají »Spraohenzwangsgesetz«, neml dlouhého trvání.

Hned roku následujícího 1867 dne 21. prosince vy-

dán byl základní zákon státní, jehož § 19.

praví: »V zemích, ve kterých bydlí nkolik národ, zí-

zena bute veejná uilišt tím zpsobem, aby se kaž-

dému národu dostalo náležitých prostedk, vzdlati se

ve své ei, aniž byl kdo nucen uiti se dru-

hému jazyku zemském u.«

V dsledku tohoto základního zákona zrušen byl onen

§ 4. zákoina z r. 1866, a to zemským zákonem ze dne 5.

íjna 1868. List ministra kultu a vyuování eskému
místodržiteli ze dne 12. íjna 1868, v nmž se podává

zpráva o tomto novém zákonu, naizuje, aby druhý

zemský jazyk byl povinným jen pro ty žáky, jichž jest

jazykem mateským, a pak pro ty, jichž rodie nebo po-

runíci si toho pejí. U tchto posledních má známka

z druhého zemského jazyka míti vliv jen k dobrému.

Podle téhož dopisu mají býti zízeny dva oddlené kursy,

jeden pro ty, kdož se uí druhému z. jaz. jako mate-

skému, a druhý pro ty, jimž je pedmtem nepovinným.

Min. naízením ze dne 22. kvtna 1870 byl druhý z. jaz.

prohlášen nepovinným pro všechny žáky bez rozdílu,

tedy i pro ty, jimž je mateštinou, a dtkliv se zapovídá

správám škol jakékoliv pímé nebo nepímé nucení žák
k uení se druhému z. jazyku. Známka má míti vliv jen



VYUOVÁNÍ DRUHÉMU ZEMSKÉMU JAZYKU. 555

k dobrému. Totéž pikázáno i pro Moravu (min. na.

28. kv. 1870).

Zemský zákon pro reálky v Ceciiách ze dne 13. záí

1874 v § 13. pak již adí druhý zemský jazyk prost

mezi pedmty nepovinné. Jedin ješt se tu drží v § H.

ustanovení, že na každé reálce musí býti postaráno

o možnost uiti se druhému z. jazyku.

Jakousi privilej dává druhému z. jazyku oproti ostat-

ním nepovinným pedmtm ješt ministerské naízení

ze dne 16./9. 1876 . 6022, jež dovoluje, aby druhý z.

jazyk i jako pedmt nepovinný sml v rozvrhu hodin

pedcházeti pedmtm obligátním. Avšak ve tídách,

kde všichni žáci toho vyuování se neúastní, jest je

položiti na hodiny krajní.

Na stedních školách v Cechách, na Q. i R., má tedy

nmina zcela zvláštní postavení: jest pedmtem, jak se

íká, relativn závazným.
Od nezávazných pedmt liší se tím, že na každém

ústav musí se mu uiti, aby žáci, pokud rodie chtí, mlj

píležitost se mu uiti, dále tím, že v rozvrhu hodin má
místo takové, jako kterýkoliv jiný závazný pedmt,
a konen tím, že jeho známka má platnost, avšak jen

k lepšímu, tedy dopomáhá na p. k vyznamenání.

Avšak od závazných pedmt liší se tím, že jen ti

žáci se mu mají uiti, jichž rodie si toho pejí a dále, že

špatná známka z nminy nemá žádného vlivu, tedy že

se z nminy nepropadá.

Svobodná volba rodi ve píin docházky žák do

druhého zemského jazyka jest dána základními zákony

íšskými a nelze nic proti ní namítati.

Také vtšinou rodie si pejí, aby žáci nmin se

uili, takže celkem jen nepatrné procento žák vyuování
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nminy se neúastní, a to hlavn ve vyšších tídách tací

žáci, kteí vbec ve všech pedmtech slab prospívají.

Avšak ta druhá zvláštnost relativn obligátní nminy,
že nedostatená známka nemá vlivu, zasluhuje trochu

zevrubnjší naší pozornosti.

Ustanovení to vyplynulo asi z této úvahy: Bylo by

nespravedlivo, aby žák, jenž do nminy chodí, ale slab

prospívá, z ní propadl, když druhý žák, který nmin se

vbec neuí, beze všeho postoupí dále.

Proto tedy nemže míti špatná známka z nminy
žádného vlivu. Ale toto ustanovení je osudné pro celkový

prospch v nmin.
Ze žák pedmt tento navštvujících valná ást ne-

piiuje se náležit. Poet nedostatených známek do-

sahuje mnohdy, zejména ve vyšších tídách, až 50%u

To si možno lehko vysvtliti tím, že žák, i když v tomto

pedmte v nižších tídách nevyhovl, pece postupuje

dále, ímž poet nedostaujících rok od roku rapidn

roste. Tito žáci nedostaující jsou jen na pekážku tm
nkolika málo žákm, kteí by chtli i v tomto nepovin-

ném pedmte ádn prospívati. Prospch ztžuje také

ta okolnost, že druhému jazyku zemskému jakožto ped-

mtu nepovinnému s ohledem na žáky, kteí se mu ne-

uí, vykazují se vtšinou poslední hodiny, od 12— 1 hod.

nebo od 4—5 hod. veer, kdy jsou žáci naprosto neschopni

tak usilovné práce, jaké vyžaduje uení se cizímu jazyku.

Není tedy divu, že od r. 1868 jest pozorovati znané

klesání znalosti druhého zemského jazyka i ve stavech

akademických, z ehož plyne pro nás znaná škoda. Jest

zajisté každému nepedpojatému lovku jasno, že ná-

sledkem pomr zempisných, státních i sociálních má

nmina pro každého našeho jednotlivce ze všech
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cizích jazyk nejvtší dležitost; ief ona nejen eí svto-

vou jako francouzština nebo anglitina, nýbrž i eí
našeho nejbližšího souseda a soupee; pi vdeckém

dalším studiu, ve státní i soukromé služb i pi samo-

statné existenci tžko se obejde našinec bez slušné zna-

losti nminy. Také ovšem nijak se neznalostí druhého

zemského jazyka nepodporuje klidné soužití obou národ

vedle sebe, jehož tolik jest si páti, má-li vbec naše zem
dojíti klidu a náležité váhy v tomto soustátí a nemá-li

na dále býti ochromen všechen autonomistický život

v zemi, ímž jsme cele vydáni na pospas vídeskému

centralismu.

Proto oz^-vají se ím dále tím dtklivji hlasy po

nové úprav vyuování druhému zemskému jazyku, a to

jak se strany eské, tak se strany nmecké, jak z kruh

školských, tak z vrstev mimoškolských. Nov založená

díví lycea eská vesms, krom vinohradského, si

zavedla nminu jako pedmt povinný. V ministerské

anket stedoškolské r. 1908 mnozí eníci se pimlouvali

za obligátnost druhého zemského jazyka, na p. Stein-

uender. Drtina. Petelenz. Reichelt, Martinak, Huemer,

Ehrlich. Spolek nmeckých profesor pro severní Mo-

ravu na schzi dne 14. ervna 1908 v N. Jiín usnesl se

zasazovati se o to, aby v Cechách, na Morav a ve Slez-

sku byla eština zavedena na nižším oddlení všech n-
meckých st. škol jako relativn povinný pedmt.

Také poslední nmeckorakouský sjezd stedoškolský

r. 1910 ve Vídni se usnesl, aby se na všech stedních

školách vyuovalo druhému zemskému jazyku jakožto

povinnému. Avšak po poukazech nkterých eník na

obtížnost eštiny a jiných slovanských jazyk pijat byl
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dodatek, že pi druhém zemském jazyku i jako pedmte
povinném má odpadnouti veškeré klasifikování.

Jakou váhu nmecké kruhy mimoškolské kladou na

povinné vyuování druhému zemskému jazyku, možno
se nejlépe pesvditi ze spisu »Schulreform und Indu-

strie« (Schriften des Zentralverbandes der Industriellen

Osterreichs. Manz. Wien 1908).

Také v jiných zemích nahlíží se, že nutno znáti druhý

zemský jazyk.

Na Morav na p. byl na reálkách druhý zemský

jazyk podle zemského zákona o reálkách z r. 1869 také

nepovinný. Avšak zemským zákonem moravským z roku

1895 (27. ervna) byla nmina na zemských reálkách

zavedena jako povinný jazyk a práv tak eština na

'nmeckých reálkách.

Krom Moravy jest nmina povinným pedmtem
ješt na reálkách v Bukovin, Dalmácii, Halii, Istrii a

Terstu.

Avšak i na gymnasiích je nmina povinným ped-

mtem v Halii, v Dalmácii a Terstu.

Stejn jest pozorovati snahu, aby i jiné jazyky zemské

byly povinnými pedmty na stedních školách. Tak na

p. usnesli se r. 1912 italští profesoi stedoškolští na

sjezdu v Qorici domáhati se toho, aby slovinština byla

na všech vlašských školách stedních pedmtem povin-

ným, nic nedbajíce velikého naptí, jež mezi obma ná-

rody vládne. Smíme my ponechávati dále vyuování

nmin na našich stedních školách v onom bdném
stavu? Nápravy jest nezbytn a brzo potebí.

Avšak cesta, jež k odstranní tchto nedostatku je

nastupována na lyceích, nezdá se nám býti správná.

Zavádti druhý zemský jazyk prost jako pedmt po-
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vinný, odporuje citovanému § 19. základního zákona

státnílio z r. 1867. Pakliže již tenkráte se státem uznávalo,

že nikdo nesmí býti nucen uiti se druhému zemskému

jazyku, platí to dnes dvojnásob. Námitka, že nikdo není

nucen stední školu navštvovati a tedy druhému zem-

skému jazyku se uiti, jest sofistická, nebo ve skutenosti

u nás jsou tém všechny stední školy bu státní nebo

zemské a tedy každý, kdo chce vyššího vzdlání dojíti,

musí je navštvovati.

Ponechávati nepovinným druhý zemský jazyk, jazyk

lidu. s nímž sdílíme touž zemi, když na p. jazyk fran-

couzský nebo anglický je povinným, bude se zdáti zajisté

každému pi nejmenším nepraktické.

Musíme tudíž hledati njaký tetí zpsob vyuování,

jenž by i vyhovoval praktické poteb i neodporoval

základnímu zákonu. Takovým zdá se nám býti zpsoto,

jejž nazveme disjunktivní závazností a jejž zavedli jsme

na dívím lyceu na Král. Vinohradech, kdež pln se

osvduje. Disjunktivní ili výlunou závazností zoveme

zpsob ten proto, že se tu zavádí volba ze dvou jazyk:

zvolíme-li jeden z nich jako závazný, vylouíme tím

druhý.

Podstata tohoto zpsobu jest: Nenume nikoho, aby se

musil uiti nmin, nýbrž nechejme mu volbu mezi nm-
inou a jiným jazykem, u nás na gymnasiích francouz-

štinou, na reálkách anglitinou nebo ruštinou. Jakmile se

však rodie žákovi rozhodli pro jeden z tchto dvou

jazyk, stává se tento zvolený jazyk pro celou do'bu

studia pro nho jazykem práv tak závazným, jako

mateština, matematika atd. Známka z nho má zcela

touž platnost, jako z ostatních pedmt závazných, tedy

nejen na lepší, nýbrž i na horší stránku. Špatná známka
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zpsobuje tedy i propadnutí, ovšem v mezích úlev nového

zkušebního a klasifikaního ádu, podle nhož, nedo-

stauje-H žák na nižším oddlení jen z jednoho pedmtu,
postoupí pece do vyšší tídy, avšak má-li v této tíd
zase nedostatenou známku z téhož pedmtu, propadá.

Zízení by tedy bylo takové: Na gymnasiích pi zá-

pise do I. tídy by rodie ihned odevzdali písemné pro-

hlášení, má-li se žák uiti po celou dobu svých studi^

nmin jako pedmtu závaznému a spolu revers, že

podrobují se následkm této závaznosti.

Kteí žáci by se nemli uiti nmin, pro ty, byl-li by
jich dostatený poet, eknme alespoií 10, otevelo by

se náhradn vyuování povinné francouzštin; jinak od-

kázali by se na jiný ústav, kde takové oddlení jest.

Na reálkách, kde francouzština bez toho jest závaz-

ným pedmtem, mohla by oním druhým jazykem, mezi

nímž a nminou jest volba, býti na nkterých reál-

kách anglitina, na jiných ruština.

Pi této disjunktivní závaznosti odpadá onen vytený
již dvod, pro by nedostatená známka nemohla míti

vlivu. Nebo ten žák, který se neuí nmin, uí se za to

jinému jazyku, a kdyby v nm neprospíval, bude postižen

práv tak, jako ten, jenž ze svobodné volby uí se

nmin.
K zavedení této disjunktivní závaznosti by nebylo

teba ani žádného nového zákona, nýbrž stailo by pouhé

naízení zemské školní rady, a to v duchu § 21. Oo, kdež

se výslovn povoluje, že i nepovinné pedmty mohou

píšt po vyslechnutí uitelského sboru zemskou školní

radou pro jednotlivé ústavy anebo i jen pro jednotlivé

tídy prohlášeny býti za obligátní. Tím spíše mže nepo-

vinný pedmt býti prohlášen disjunktivn obligátním.
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A tak bychom postavili vyuování druhému zem-

skému jazyku zase na ten základ, na njž je chtla po-

staviti již Oq z r. 1849, t. j. nmina by byla sice ne-

povinnou, ale pro toho, kdo si ji zvolí, vstoupila by zcela

do kruhu závazných pedmt, ehož pro prospch v ci-

zím jazyce je nezbytn potebí.

Z této disjunktivní závaznosti nminy by plynula

ješt jedna výhoda. Máme dosti mnoho eských žák,

zvlášt v hlavních mstech a v krajích smíšených, a to

v Cechách i na Morav a ve Slezsku, kteí znají již

z domova dosti dobe nmecky. Pi dosavadním zaízení

však musí tito žáci, znající plynn nmecky hovoiti, za-

ínati v I. t. s ostatními žáky vtami: »Ich schreibe. Sie

lesen.« Není-li to strašné maení asu! Neposílati jich do

nminy také se rodim nezdá; co má žák tu hodinku,

vklínnou do rozvrhu hodin, dlat? Ti žáci by tedy

místo nminy zvolili hned od I. tídy jazyk jiný.

Podobná disjunktivní závaznost jest v Qorici na reálce

s nmeckým jazykem vyuovacím. Tam jest od I. tídy

zavedena italština i slovinština jako povinný pedmt,

a rodie musí si z nich jeden zvoliti (Min. výnos ze dne

30. ervna 1886).

Podobn jest také jazykové vyuování zaízeno ve

Štyrsku. Vyuuje se tam tmto jazykm: obma zem-

ským, t. j. nmin a slovinštin, pak francouzštin a

anglitin. Z tchto jazyk krom jazyka vyuovacího

musí každý se uiti francouzštin, ale vedle ní ješt jed-

nomu jazyku, jejž si zvolí rodie pi vstupu žákov na

ústav. Zvolený jazyk pak nastoupí pro toho žáka do ady
povinných pedmt.

eská Politika. V. 40
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B. Zemská správa stedního školství.

Všecko stední školství každé korunní zem spravuje

c. k. zemská školní rada. Tato jest sice úadem státním,

podízeným c. k. ministerstvu kultu, avšak jest v ní siln

zastoupen živel autonomistický. V každé národní sekci

z. šk. rady v Cechách vedle pti hlasujících státních

úedník rozhoduje 10 len neúedník (3 zástupci

zemského výboru, 1 zástupce Prahy, 4 zástupci konfesí

a 2 zástupci uitelstva), v plenu pak vedle 10 úedník
hlasuje 16 neúedník. Pi rovnosti hlas rozhoduje ped-

seda. Je tedy živel autonomistický v pevaze nad byro-

kratickým, teba toho v praksi nebylo vždy znáti. To
ovšem závisí na kvalit osob, jež autonomie vyšle nebo

císa jmenuje.

Rozšíení kompetence zemské školní rady
znamená tedy spolu rozšíení naší autonomie ve školství.

Rozšíení to by mlo býti pední starostí naší školské

politiky vbec.

Kompetence naší eské zemské školní
rady není pesn zákonem stanovena. Zákon z r. 1873

v § 42. jen praví, že jí písluší onen okruh psobení, kte-

rýž až do platnosti zákona z 8. února 1869 náležel poli-

tické zemské správ; avšak ani ten není nikde pesn vy-

mezen. Následek této nepesnosti jest, že kompetence

naší z. šk. rady jest minimální a že z. šk. rada klesla

tém jen na prostedníka ministerstva, nemajíc sama té-m nižádné iniciativy. Politikm, kteí by chtli praco-

vati k rozšíení pravomoci tohoto dležitého zemského

úadu, cílem by mohlo býti zízení zemské školní rady

haliské, jež má ze všech rakouských nejvtší obor p-
sobnosti. Z toho dvodu otiskujeme zde píslušné zákony

haliské.
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Zemská školní rada v Halii vytvoena
cis. rozhodnutím z 25. ervna 1867.

Psobnost její jest nov upravena zemským záko-

nem z 9. kvtna 1907 . 48 (MVBl. No. 41). Sestavení její

jest ureno z. zák. z 15. února 1905 (MVBl. No. 20).

Kombinované znní tchto zákon jest toto:

I. I. C. k. z. šk. rada jest nejvyšší dozorí a výkonný
úad v zemi v záležitostech:

1. škol a výchoven podízených c. k. okr, školním radám.

2. uitelských pedagogií a k nim náležejících škol cviných.

3. stedních škol a všech do jich oboru spadajících škol privát-

ních a speciálních.

4. obchodních a prmyslových škol.(!!)

Zemské školní rad podléhají všechny instituce, úady a orgány,

pokud jsou v zemi povolány k vyizování anebo ke spoluvyizování

záležitostí náležejících k psobišti z. šk. rady, jakož i všechny shora

uvedené ústavy vyuovací a vychová vaci; z. šk. rada naproti tomu pod-

léhá bezprostedn ministerstvu kultu a vyuování.

I. II. (z r. 1907).

Z. šk. rad náleží správa škol a výchoven v ohledu pedagogicko-

didaktickém a ekonomicko-administrativním v mezích platných zákon

a naízení.

Do jejího psobení náleží pedevším:

1. initi návrh k Nejvyššímu jmenování zemských
inspektor. (!)

2. sestavovati závazná terna k Nejvyššímu jmeno-

vání editel stedních škol, státních škol prmyslových a vyšších

obchodních (obchodních akademií) jakož i navrhovati povýšení do vyšších

tíd hodnostních, peložení a pensionování tchto editel.

3. jmenovati okresní školní inspektory,

editele a uitele na školách obecných,

uitele na školách stedních, jakož i obchodních
a prmyslových,

odborné pednosty na státních prmyslových ško-

lách,

editele na školách odborných pro jedno tli vá pr-
myslová odvtví a na státních emeslnických školách,

40*
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jakož i sluhy zamstnané na všech státních školách, podízených

zemské šk. rad.

To vše ovšem se zachováváním zákonných ustanovení a zvlášt

práv, vyhrazených ministru kultu a vyuování íšskými zá-

kony z 8. ervna 1892 a 19. záí 1898, týkajících se: povyšování okr.

inspektor do vyšších hodn. tíd; zacházení s nimi podle ustanovení

platících pro uitele stedoškolské; ustanovení, že definitivní jich jme-

nování jest závislé na nejvýše tíleté provisorní služb; povyšování e-

ditel a uitel do vyšších tíd hodnostních a zapoítávání dívjších

let služebních pro stabilisaci a pro zvýšení služného.

4. Se zachováváním zákonných ustanovení a zvlášt práv, vyhra-

zených ministru kultu a vyuování íšskými zákony z 19. záí 1898

(. 173, 174, 175 . zák.) ve píin zadržení kvinkvenálek

editelm a uitelm na státních stedních školách, pedagogiích a

školách prmyslových:

a) Potvrzování v úad,
piznávání kvinkvenálek resp. vyšších stup slu-

žební ch,

udílení dovolen ýcb,

pesazování, pensionování všech osob vytených v odst. 3.

b) Piznávání kvinkvenálek, udílení dovolených a pekládání ve

píin hlavních uitel na pedagogiích a cviných uitel.

c) Piznávání kvinkvenálek a udílení dovolených editelm
škol stedních, státních prmyslových, vyšších obchodních (akademií)

a pedagogií.

5. V rámci platných zákon vytváeti a po došlém schválení mi-

nistra kultu a vyu. provádti uebné plány a školské i uebné

ády pro všechny školy podízené z. šk. rad.

6. Vytvoiti, po pípad doporuiti návrhy zákon ve vcech

haliského školského zákonodárství. Návrhy ty jest pedložiti ministru

k- a v.

7. S.chvalování uebnic a uebných pomcek(!) pro

školy stední, pedagogia, školy obchodní a prmyslové. (Právo schva-

lovati uebnice pro školy obecné dáno bylo z. šk. rad haliské již

nejv. rozh. z 25. ervna 1867.) Uebnice náboženství mohou dojíti

teprve pak schválení z. šk. rady, byly-li díve píslušnými konfesijními

nejvyššími úady prohlášeny za pípustné.



ZEMSKÁ SPRÁVA STEDNÍHO ŠKOLSTVÍ. 565

8. Sestavovati každoroní rozpoet pro školy ze státního

pokladu nebo ze zemského fondu vydržované anebo subvencované a

zemské šk. rad podléhající.

9, Uveejovati výroní zprávu o stavu škol podléhajících

z. šk. rad.

I. III. (z r. 1907).

Ve vcech podízených škol a personálu jest z. šk. rada první,

po p. vyšší instancí, pokud podízené úady v zemi jsou povo-

lány k rozhodnutí této záležitosti v nižší instanci.

Proti rozhodnutí z. šk. rady písluší stranám právo rekursu k mi-

nisterstvu k. a v., a to ve 14 dnech, poítajíc ode dne následujícího po

doruení. R. 1907 dodáno: V disciplinárních vcech okresních

školních inspektor, editel, uitel a sluh, podízených z. šk. rad,

jest však rekurs k ministerstvu k. a v. nepípustný v onch pípadech,

v nichž jest udlen trest dtky (Verweis). Totéž platí i o trestech

poádkových (Ordnungsstrafen). Rekurs jest podati bezprostedn

u z, šk. r. a má odkládací vliv, pokud zákon nestanoví jinak. Bližší

ustanovení ve píin podávání rekursu budou vydána naízením.

I. IV. a V.

Složení z. šk. rady jest celkem jako u nás (ovšem jen 3 zástupci

zemského výboru, 3 duch. katol.), avšak zastoupení uitelstva

je jiné, poetnjší:

Zemská šk. rada se skládá

:

6. ze šesti odborník školských, z nichž 3 mají býti po-

voláni z uitelstva vysokoškolského, 1 z uitelstva stedoškolského,

1 z obecnoškolského, resp. z pedagogií a 1 ze škol obchodních nebo

prmyslových. Dva z tchto 6 len musí býti Rusíni, Ovšem jmeno-

váni jsou tito zástupci uitelstva také císaem jako u nás, a to na návrh

ministra k. a v. na základ pedchozího návihu zemského výboru,

pedloženého místodržitelem.

Voleni jsou na 3 roky a dostávají pimenou remuneraci z penz

zemských.

I. VI.

Sedni z. šk. rady jsou plenární a sekní. Jsou ti sekce,

jež ve svém okruhu psobnosti samostatn se usnášejí:

1. sekce pro školy obecné a pedagogia;

2. sekce pro školy stední;

3. sekce pro školy obchodní a prmyslové.
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Záležitosti všeobecné povahy jsou vyhrazeny schzím plenárním,

ale i tyto vci mají býti v píslušných sekcích pedem projednávány a

návrhy pipraveny.

eská školská politika by se tedy mla zasazovati

o to, aby i naší eské zemské školní rad byly podízeny

také všechny školy obchodní a prmyslové v Cechách,

aby zemská školní rada sama jmenovala okresní školní

inspektory, uitele na školách stedních, obchodních

i prmyslových, udílela jim dovolené, pesazovala a

pensionovala je, aby sama sestavovala uebné plány,

schvalovala uebnice, sestavovala rozpoet atd.

Tžko najíti spravedhvý dvod, pro má zem Hali

míti více práv v oboru školství než zem Cechy. Platí

snad více daní, nebo je snad pokroilejší než Cechy?

Bylo by nebezpeno zavésti v Cechách to, co již tém
po 50 let se osvduje v Hahi? Rozšíení kompetence

zemské školní rady prosplo by nejen státu, jehož školská

správa by se tím znan zjednodušila, nýbrž i zemi, jejíž

autonomie by se tím rozšíila, i národu, nebo školství

každé z obou národností jest spravováno v zemské školní

rad zvláštní národní sekcí.

Nkteré kroky v tomto smru uinilo již ministerstvo

samo, tak na p. potvrzovati v úad skutené uitele

stedoškolské po uplynutí triennia a udíleti jim souasn
titul profesora ponecháno zemským školním radám

(min. naízení IS.A^III. 1870); jen jsou-li proti potvrzení

njaké námitky, nutno vc pedložiti ministerstvu.

Touto cestou by ml tedy vývoj zemské správy škol-

ské pokraovati dále.

Dnes, kdy práv v Rakousku uskute-
nna rozsáhlá akce za zjednodušení
státní správy, byl by nejvhodnjší as.
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aby náš zemský snm nahradil nepesné znní § 42. zem-

ského zákona ze 24. února 1873 pesným vymezením

kompetence zemské školní rady podle vzoru zemského

zákona haliského tuto otištného.

IX.

Pomr stední školy k národu:

]. Jazyk eský jakožto vyuovací. 2. Vnitní znárodnní

stedních škol. 3. Zreálování eského stedního školství.

4. Máme nadbytek stedních škol?

Vedle státu a zem má na vývoji stedního školství

svj znaný zájem národ. Dlouho do novovku nebylo

stední školství školstvím národním a dosud toto jméno

pikládá se jen školám obecným a mšanským.

Stedovké školy latinské byly internacionální, jazyky

národní nemly na nich vbec místa.

V dob reformaní poíná tu a tam jazyk národní

vnikati i do škol latinských. Tenkráte, ve 2. pol. 16. stol.,

bylo školství stední v eských zemích bohat vyvinuto,

podle Tomka bylo v Cechách a na Morav na 100 škol

partikulárních, podízených pražské universit, jejíž

rektor P. Codicillus vydal pro n r. 1586 všeobecný

uebny plán. Tenkráte národ náš vzdlaností znan vy-

nikal nad obyvatele ostatních nynjších zemí rakouských,

jichž všechny stední školy by bylo bývalo možno spo-

ítati na prstech jedné ruky.

Mateskému jazyku k náležitému právu ve vyuování

po prvé dópomoci se snažil náš J. A. Komenský. Pon-
vadž Jednota eskobratrská neužívala latiny jako jazyka

církevního, bylo vyuování na jejích školách založeno

na jazyce mateském a pihlíželo spolu více k reáliím.
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Proto práv byly školy bratrské proslulé, i od vzneše-

ných šlechtic vyhledávané, jako na p. školy v Prost-

jov, Ivanicích a Perov. Tuhá protireíormace katoli-

cká však brzo zniila u nás všechny školy bratrské a ode-

vzdala školství do rukou Jesuit.

Jesuitské stední školy naprosto vyluovaly jazyky

živé jakožto barbarské a chovanci byli pro každé pro-

nesené slovo mateštiny trestáni. Když v 18. stol. idea

národnostní v celé Evrop poala mohutnti, zesílil se

i odpor proti jesuitským školám, nepátelským duchu

národnímu. Již tereziánský »Vorschrift wegen kunftiger

Einrichtung der humanistischen und philosophischen Stu-

dien« z r. 1753 pikazuje, aby žáci byli též vyuováni

v jazyku nmeckém a ve své vlastní mateštin. Marti-

íii-ho UQcbný plán pro filosofická studia z r. 1774 iní mo-

derní jazyky alespo pedmty nepovinnými a vídeský

profesor J. M. v. Hess ve svém návrhu uebného plánu

gymnasijního již dokonce žádá, aby eština, polština a

maarština byly ádnými pedmty na tch gymnasiích,

kde jsou ei ty mateštinou vtšiny žák. Hessv plán

uebny svou pokrokovostí, pedbíhající daleko dob, na-

razil na odpor a proveden byl konservativnjší plán

piaristy Marxe r. 1775.

Po celou dobu absolutismu až do r. 1849 zstal náš

jazyk vyhoštncem na školách stedních.

Pokud myšlenka národní i do škol pronikala, prospí-

vala v tehdejší centrahstické a germanisující dob pouze

nmin. Teprve Organ, osnova z r. 1849 spravedliv

ocenila význam mateského jazyka pro školu stední, což

pokládám za její nejvtší zásluhu.

V pedmluv k Oo se praví:
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»Že všude mateské ei žák a její literatue d-
kladn a obšírn jest uiti, nepotebuje v pítomné dob
již žádného zdvodování.* Mateština již se v Oo pro-

hlašuje centrem všeho vyuování a zvlášt výchovy,

V § 32. Oo se praví: »Vyuování v mateštin nemá

jen za úel jazykový výcvik, nýbrž má poskytovati

v klasické, nebo alespo bezvadné form bohatou hoj-

nost látky, vzdlávající ducha i charakter a má na vy-

uování ve všech ostatních pedmtech psobiti oživujíc,

spojujíc a ásten doplujíc je.«

Mateský jazyk nebyl jen v Oo zaveden jako po-

vinný pedmt, což se ihned na vtšin gymnasií stalo

r. 1849 skutkem, nýbrž ml býti i vyuovacím jazykem

pro všechny ostatní pedmty. V této píin praví

§ 17. Oo: »Každý zemský jazyk mže býti jazykem

vyuovacím na gymnasiu. Volba vyuovacího jazyka má
se všude íditi potebami obyvatelstva, jež jest na ústav

pevahou zúastnno.* V krajích smíšených pipouští Oo
dv ei vyuovací, jichž se má užívati v rzných odd-
leních školy nebo pro rzné pedmty.

Toto Hberální ustanovení bylo však pozdji v dob
reakní znan obmezeno. Naízením ze 16. pros. 1854,

sdlujícím, že císa sankcionoval Oo, stanoví se spolu

ve píin jazyka vyuovacího, že ve vyšších tídách

všech gymnasií má býti nmina vyuovacím jazykem,

ne-li výhradným, tedy alespo pevahou. Pi maturit

mli všichni žáci býti zkoušeni nejen z nminy jako ped-

mtu povinného, nýbrž mli i z nkterých jiných ped-

mt odpovídati, po nmeku. (Na. níin. 8. srpna 1859.)

Proto byla na eských stedních školách v této dob
nejvtší pestrost v užívání jazyka vyuovacího, na rz-
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ných ústavech rzným pedmtm vyuovalo se tu esky,

tu nmecky.

Tato naízení vyvolala v Cechách úporné národnostní

boje, za nichž eština krok za krokem vytiskovala nm-
inu z ústav ležících v eských mstech. Konen zem-

ským zákonem z 18. ledna 1866 (t. zv. zákonem Wenzi-

govým, jemuž Nmci íkají Sprachenzwangsgesetz) sta-

noveno, že vyuovacím jazykem na veejných školách

v Cechách smí býti zpravidla jen jediný jazyk, kdežto

druhý zemský jazyk že má býti pedmtem povinným.

Tedy teprve od r. 1866 m á m e e s k é š k ol-

s t v í stední.^

Ryze eskými však naše stední školy dosud nejsou.

Ponvadž všechny uebné plány a všechna naízeni

stedoškolská vytváejí se ve Vídni se zetelem ke ško-

lám nmeckým, naež pak vše to jen s nejnutnjšími

modifikacemi se penáší na školy eské, jsou všechny

naše stední školy podstatou svou vlastn dosud školy

nmecké, jenom že s eským jazykem vyuovacím. Tedy

obsah je nmecký, jen forma je eská.
Má-li znárodnní našich stedních škol býti dokonáno,

musí býti znárodnny i vnitn, v celé své podstat. Nej-

lépe to osvtlí nkolik píklad:

Djepisu musí se na našich eských Q. vyuovati

podle téže osnovy jako na nmeckých. Jest pak látka

1 v Halii byla všechna gymnasia popolštna zemským zákonem

z 22. na 1867. V zemích eských jest nyní jediné O. utrakvistické,

a to arcibiskupské G. v Kromíži, na nmž polovin pedmt se vy-

uuje esky a polovin nmecky. V jiných zemích jsou utrakvistické

ústavy etnjší, tak zvi. v Halii polsko-rusínské, ve Štyrsku, v Koru-

tanech a Krasku nmeckoslovinské, v Tridentu nmecko-italský.
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rozdlena podle posledních osnov z r. 1909 takto: Ve

t. V. djiny starovku až k bitv u Actia, ve t. VI. do-

konení starovku, celý stedovk a novovk až k míru

vestfálskému. Pro Nmce je toto rozdlení vhodné, ne-

bo pro n stedovk nemá valné díiležitosti a mže býti

krateji odbyt. Pro nás však stedovk se svou dobou

husitskou a poátek novovku s boji reformaními a

válkou ticetiletou jsou nejdležitjší periody celého hi-

storického vývoje. Jim tedy by ml býti vnován nej-

mén celý rok, takže starovk celý by ml býti na našich

školách absolvován již v kvint.

Celé naše vyuování djepisné ješt dosud zakládá

se na djinách nmecké íše. kdežto by mlo míti zákla-

dem vývoj eského státu a eské kultury a pro dobu

novjší vývoj Rakouska, mlo by si všímati i slovanských

starožitností atd.

Hlavn však nápadná je neeskost našich stedních

škol v oboru jazykovém. Má-li naše mateština oištna

býti od mnohých pokáz, jež zpsobeny byly staletým pro-

línáním živlu cizího, má-li se státi zase opravdu jazykem

slovanským, musí býti na eských školách stedních vy-

uováno aspo jednomu jazyku slovanskému, tak jako na

nmeckých se vyuuje jazyku germánskému, anglitin.

Potebu toho pipouští již Oo z r. 1849, jež v pipojených

svých »Instrukcích« pod heslem »Bohmische Sprache«

praví: »Je-li vhodno pro dkladnou znalost eského ja-

zyka a literatury, aby bylo pibráno nco z jazyka staro-

slovanského anebo radji nkolik vzorných ukázek z pí-

buzného jazyka polského, musí pouiti teprve pokus a

zkušenost.*

Avšak i hospodáské pomry by mly nutiti k zave-

dení jednoho jazyka slovanského na eské stední školy.



572 POMR STEDNÍ ŠKOLY K NÁRODU.

Rakousku, nemajícímu kolonií, jest pedním odbytištm
zahraniního obchodu slovanský východ a jih, Rusko a

Balkán. K tomu však jest dnes teba znalosti tamních

jazyk. Kdo by se tu lépe hodil za prkopníka rakou-

ského obchodu nežh Cech, který s kulturním pokrokem
spojuje v sob i schopnost, nauiti se snadno píbuzným
jazykm slovanským? V jarním zasedání pruského sn-
mu r. 1912 pravil posl. Viereck:

„Protože hospodáský význam Ruska neustále roste, je nutno, aby

vyuování ruskému jazyku bylo zavedeno na našich vyšších školách.

Rusko pracuje usilovn o svém kulturním povznesení. Obrovská síla,

dímající v ruském lidu, probouzí se k innosti hlubokou školní re-

formou. Není možná, abychom k tomuto povzletu Ruska lhostejn pi-
hlíželi, musíme vejíti v nejužší spojení s Ruskem jak na poli hospo-

dáském, tak obchodním. Ale k tomu je nám teba znalosti ruské ei
a pomr. Mlo by se pomýšlet i na to, aby na jedné z našich uni-

versit byl zízen ruský seminá, jako si jej ilí Angliané zídili

v Liverpoolu." (Kár. Listy 28. dubna 1912.)

Nemli bychom tím spíše uiniti my tak v Rakousku?
Pi tom bylo by prospšno, aby nebyl zaveden týž ja-

zyk na všech ústavech, nýbrž na nkterých ruština, na

jiných polština, na jiných srbochorvatština. 2e by tím

snad ztížen byl pechod z ústavu na ústav, nepadá tu

valn na váhu, nebo nevýhoda pro nepatrné procento

žák pecházejících je mnohonásobn vyvážena výho-

dou, že by oživly styky se všemi národy slovanskými.

Co zde eeno o djepise a jazycích slovanských, platí

obdobn i o pedmtech jiných. Vdy pírodní musí si

na eských školách všímati pedevším tch pírodnin,

jež máme ve své vlasti, kreslení musí pihlížeti k národ-

nímu ornamentu atd. Nmci velmi drazn žádají a pro-

vádjí znárodnní svého stedního školství. V min. an-

ket r. 1908 tuto potebu zdraznil hlavn delegát »Svazu
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rakouských prmyslník*, íš. posl. Oberleithner, jenž

navázal na známá slova císae Viléma II.: »Gymnasium

nemá vychovávati staré Reky a ímany, nýbrž Nmce.

«

Také na 5. sjezdu nmeckých profesor v Drážanech

10. dubna 1912 bylo na první místo jednání položeno

téma: »Stední škola a národní myšlenka«. Referent roz-

vádl, že národní myšlenka kotví v citu i rozumu. Na ná-

rodní cit musí psobiti rodina, na rozum škola, a to

hlavn obanskou vdou a djepisem, jenž má pedvádti

vzory vlasteneckého smýšlení. Avšak pední podmínkou

zdárné psobnosti školy v tomto smru prý jest, aby

uitel sám byl proniknut vlasteneckým smýšlením a lá-

skou k rodnému jazyku.

S eské strany toto stanovisko zastával v anket

r. 1908 hlavn proí. dr. Drtina, jenž také správn vytkl

první podmínku tohoto znárodnní, totiž že také správa

vyuování musí býti v rukou národa. On žádá národ-

nostní sekce v ministerstvu vyuování, my z téhož d-
vodu pimlouváme se za rozšíení kompetence naší

zemské šk. rady.

Tato snaha po znárodnní stedního školství nevylu-

uje však, aby školství spolu nepsobilo ke sblížení ná-

rod zdravou výchovou mezinárodní, jež zvlášt v nej-

novjší dob se ujímá. Propaguje se mezinárodní vým-
na žák i profesor, mezinárodní korespondence žák,

zakládají se spolky a asopisy k jednotnému studiu pe-

dagogiky, na vytvoení mezinárodního typu stedoškol-

ského. Ovšem i tato mezinárodní výchova musí respek-

tovati zdravá práva nacionalismu. (Srv. i. dra Kádnera

v »Pehledu« r. 1911 . 5. a 7.)

Jaký typ stedoškolský hoví nejlépe našemu národu?

Každý národ musí míti mezi svou inteligencí jednak je-
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dince humanitn vzdlané, dobývající a chránící poklad

duševních, jednak jedince prakticky vzdlané, dobýva-

jící poklad hmotných. Náš národ, ochuzený hroznými

katastrofami djinnými, takka pudov cítí potebu pev-

ného hmotného základu, bez nhož nemže vykvésti ani

vyšší kultura duševní. Proto jakmile vznikl v Rakousku

typ reálek, eská msta s obtavostí uznání hodnou za-

kládají obecní reálky a paralysují tak nepíze vlády

k nám, jež až do r. 1872 zídila jedinou eskou reál'ku

(v Praze-II.), kdežto jinojazyných reálek státních až do

toho roku bylo 32. Zato obecních reálek eských bylo

r. 1872 celkem 9 i(vyšší v Král. Hradci, Kutné Hoe, Li-

tomyšli, Pardubicích, Plzni, Písku a Rakovníku a nižší

v Jiín a Rokycanech) a byly tak etn navštíveny, že

poet eských realist r. 1872 pevyšoval poet eských

gymnasist (3.647 realist a 3.548 jíymnasist).

Podobný zjev zíme i na gymnasiích. Jakmile vznikl

v Rakousku typ reálného gymnasia (starého tytídního),

žádají eské obce za pemnu Q. v Rg., zavazujíce se ke

znaným finanním obtem a také samy taková Rg. svým

nákladem zizují. (R. 1872 byla eská obecní Rg. v Praze,

v Pelhimov, Plzni, Píbrami, Domažlicích a státní

v Praze, Chrudimi, Táboe a Teboni.)

A týž zjev opakuje se i po r. 1908, když zízena nová

osmitídní Rg. Ve tyech letech byla již více než te-

tina starých eských Q. zmnna v Rg. i(Srv. zde str.

482.) V r. 1912 máme v korunních zemích eských 37

pouhých G., 26 Rg. a 45 R. s eským jaz. vyuovacím.

Reálky eské jsou vesms peplnny, prmrn pipadá

na jednu 343 žáci (v to poítány i reálky neúplné!),

kdežto na jedno gymnasium eské pipadá prmrn jen

260 žák. Z toho vidti, jak potebí jest nových reálek.
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Snad by bylo radno i nkteré Q. pemniti v R., zvlášt

tam, kde gymnasium jen živoí, jako na p. v Benešov

a Vys. Mýt, jež mají jen po 194 ž., v Nm. Brod U97

ž.), v Teboni (206 ž.), na Morav ve Strážnici (160 ž;),

v Boskovicích (197 ž.). Pes obavy nkterých pedagog

vidíme v tomto zreálování stedního školství zcela

zdravý vývoj, hovící potebám národním.

Dosud pihlíželi jsme ke kvalit stedního školství

se stanoviska národního. Všimnme si nyní jeho kvan-

tity.

Má eský národ správný poet stedních škol?

O tom se názory naprosto rozcházejí. Jedni tvrdí, že

máme stedních škol stále ješt poet nedostatený (F.

Š. ve Školské hlídce Nár. L. 18./I. 1912), druzí hrozí se

stále rostoucího, nezamstnaného proletariátu absolvent

stedoškolských (dr. Lukavský v Nár. L. 17./III. 1912).

Vc je takové dležitosti pro eskou politiku stedoškol-

skou, že zasluhuje bedlivjšího uvážení.

O povážlivém návalu ke studiu stedoškolskému s hle-

diska všerakouského pojednal velmi zevrubn na min.

anket r. 1908 president statistické centrální komise

sekní šéf Juraschek, z jehož vývod, založených na

hojných statistických datech, nkteré tu vytkneme.

Jest jisto, že naše stední školství v posledním pl-

století úžasnou mrou vzrostlo. Za 57 let, od r. 1852—1908

se poet gymnasií v Rakousku ztrojnásobil a reálek ze-

sedmeronásobil, poet žák stedoškolských pak v téže

dob vzrostl o 470 procent. Akoliv v posledních letech

znan se rozmnožují školy obchodní a prmyslové, ho-

spodáské a lesnické, pece nepozorujeme, že by vzrst

potu stedních škol a jich žák se zvoloval.
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Avšak tento ohromný vzrst stedního školství má
své pirozené píiny:

1. Obyvatelstva vbec pibývá, musí tedy pibývati

i mládeže stedoškolské. V letech 1890—1900 pibylo ji-

noch ve vku od 10 do 19 let o 215.000 a tedy, kdyby
pomr mládeže studující k mládeži ostatní o nic se ne-

zvtšil (inil 4-7%), již by pibylo za 10 let 10.105

student, ili pirozeným vzrstem obyvatelstva pibývá
již student každoron více než tisíc.

2. Hospodáská úrove státu se stále povznáší; vzr-
stem prmyslu a obchodu množí se poteba lidí s vyšším

vzdláním, zvlášt vysokoškolským, universitním i tech-

nickým.

3. Touha po vyšším vzdlání stále s vývojem celkové

vzdlanosti roste a šíí se do vrstev stále širších. Mnozí

zámožnjší rodie, i když nechtí dítky nechati dále stu-

dovati, pece posílají je do 14 let radji do školy stední,

kde se více nauí, nežli do školy obecné a mšanské.
Tato poteba vyššího vzdlání, jež nyní již znan je

vyvinuta u Nmc, Cech a Polák, jist bude brzy

stejn pociována i u ostatních národ a možno oeká-

vati tedy stále ješt znaný vzrst stedních škol v Ra-

kousku.

Jakkoliv absolutn zdá se nám vzrst našeho stedního

školství ohromným, pece relativn, zvlášt u srovnání

se sousedním Nmeckem, není tak znaný. V Prusku pi-

padá na 1.000 jinoch ve vku mezi 10. a 19. rokem cel-

kem 55 žák stedoškolských, v Bavorsku 57, v Ra-

kousku však jen 47. (Ve Francii ovšem jen necelých 30,

v Belgii 39.)

Podle sítání lidu z r. 1900 hlásilo se ze 333.800 žák
tvrté a páté tídy obecné do Q. jen 47%, a do R. 2"5%,
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ili celkem na stední školu 1-2%. Z hlásících se 15.478

žák na G. pijato bylo 13.421, zamítnuto tudíž hned pi

pijímací zkoušce 13-3%^ z hlásících se 8.446 žákii na R.

pijato bylo 7.356, zamítnuto tudíž 12-9%.

Z tchto pijatých 20.777 žák ztratilo se na nižší

stední škole 44—45%, do maturity pak 13—14%, ili

celkem na stední škole asi 60%u Ze zbývajících 40%
jen asi polovina (20%) vystuduje školu vysokou a do-

sáhne tam aprobace nebo doktorátu.

Tu pihlíželi jsme ke všemu stednímu školství ra-

kouskému. Popame nyní na eské školství stední po

stránce kvantitativné a na jeho pomr ke školství ostat-

ních národ rakouských.

Celkový pehled rakouského stedního školství podle

národností v r. 1912.

V celém Rak. eských Nmeckých Polských Ostatních

Gymnasia 316 63-207o 135— 430/o 78— 250/o 40— 120/(,

Reálek 149 45— 30<>/o 81— 540/o 14— 90/o 9— 6»/o

Celkem 465 108— 23<»/o 216— 46-50/o 92— 200/0 49—ICSO/o

Ponvadž podíl Cech na obyvatelstvu rakouskétn

inil podle sítání z r. 1910 práv 23%, vidíme, že na

G. jsme zkráceni, zato však že reálek máme nad ra-

kouský prmr. To se ovšem vysvtlí tím, že zase

v jiných zemích, zvlášt v Polsku a v jižních slovan-

ských zemích, není školství reálné dosud rozvito. Cel-

íkem našich 108 ústav iní zrovna 23% ze všech 465

rakouských ústav, tedy zrovna totéž procento, jaké

iní eši v obyvatelstvu rakouském. Tedy o njakém

protžování Cech nemže býti ei.
Nmci, kteí podle posledního sítání tvoili 355%

obyvatelstva, mají 427% rakouských gymn. a 54*4%

všech reálek.

eská Politika. V. 41
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Mají tedy gymnasií o 7% a reálek dokonce o 19%
více, než Jim podle potu hlav náleží.

R. 1907 pipadala jedna nmecká škola na 46.500

Nmil, ale u Nenmc pipadala jedna st. škola teprve

na 89.900 obj^vatel.

Na 10.000 obyvatel Nmc r. 1906 pipadalo 56 n-
meckých stedoškolských student, kdežto u Cech jen

51, u Polák 57, u Rusín 18, u Slovinc a Srbochorvatú

dohromady 26 (statistika zde ob národnosti úmysln ne-

liší), u Ital 58, u Rumun 34.

Nadbytek stedních škol a studující mládeže mají tedy

jen Nmci a Poláci; tito mají zvlášt nadbytek gymnasií,

zato však nedostatek reálek. U nás však podle uvede-

ných ísel není ani nadbytek škol stedních, ani mládeže

studující.

A pece ujišují nás lidé, znající dobe pomry, že

proletariát absolvent stedoškolských dnes úžasn roste,

že mnozí abiturienti po maturit bývají dv i více let bez

místa, že hlásí se marn o místa sluh a dlník, že spo-

kojují se konen místy písaskými, manipulaními a

pod., k nimž dostailo by mnohem menší vzdlání.

To je jist povážlivé plýtvání národními silami.

Lidé, kteí pes jistou míru vzdlání pece nenašli bu
žádného zamstnání, nebo jsou o tom pesvdeni, že

podle svého stupn vzdlání by zasluhovali vyššího mí-

sta, než skuten mají, ti jsou nejvtší nespokojenci, ti

jsou nejvtším soužením spolenosti, ti tvoí duševní

.proletariát, daleko nebezpenjší než proletariát hmotný,

proletariát vydaný žalostné sociální i morální bíd, dlu-

hm a hladu, honící se zoufale po místech i nedstojných.

Avšak toto vše není zavinno, jak jsme íseln uká-

zali, nadbytkem eských stedních škol a proto 'by bylo
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také chybno hledti tomu odpomoci nezizováním (nebo

dokonce rušením) stedních škol, jak mnozí navrhují,

.nejnovji prof. Hans v. Juptner ve spise: »Zur Ausge-

staltung unserer technischen Hochschulen« {Víde 1912).

VzriJst uenho proletariátu zpsoben jest z jisté ásti

vzrstající ženskou soutží, avšak z ásti mnohem vtší

tím, že celý náš národohospodáský vývoj nemá dosti

rychlého tempa, jak ukázal dr. Albín Bráf nejnovji

v Pehledu ze dne 29. záí 1911. Piostením národních

protiv uzavírají se eským lidem mnohá místa, jež jim

byla dosud pístupna, a našich samostatných eských

podnik dostaten nepibývá. To jest zase z valné ásti

vinou našeho malého uvdomní národohospodáského.

Mnohým, i vzdlaným eským lidem je zcela lhostejno,

kdo vyrábí pedmty jejich spoteby. Oni nepováží, že

každý jednotlivec z nás svou odbratelskou politikou

spolu rozhoduje o tom, uživíme-li více svých lidí doma,

dojdou-li teba naše vlastní dti obživy doma.

Tou cestou nutno tedy hledati odpomoci, nutno do-

bývati našim lidem nových nebo ztracených posic v úa-

dech státních i soukromých, zvlášt však v prmyslu a

a obchodu.

Až naši obchodníci a prmyslníci budou si své firmy

vážiti jako šlechtici svého erbu, až bude jejich pední sta-

rostí, aby závod v rodin stále se udržoval a zdokona-

loval, pak synové z tchto rodin budou sice studovati na

stední škole, aby dosáhli vyššího vzdlání, ale vrátí se

pak po odborné píprav do dílen a kontoár svých otc

a nebudou peplovati státní úadovny, ímž ubude pak

i vzdlaného proletariátu.

Jest nezbytn teba vlivné instance, která by peo-

vala o vhodné regulování sil v národ. Ost. spolek e-

41*



580 POMR ST. ŠKOLY K OBCÍM A ŠK. SOUKROMÉ.

ských profesor podjal se této práce a vydal informaní

brožuru: »Kam po maturit*. Ovšem pomry se rok od

roku mní a mla by tedy taková brožura co rok nebo

alespo ob rok býti vydávána se spolehlivým, nezasta-

ralým statistickým materiálem. S tento úkol by snad

nejspíše mohla býti »Národní rada«.

Okolem eské stedoškolské politiky musí též býtj

vhodná dislokace stedních škol. Po píklad Nmc mu-

síme práv svá pohraniní místa mniti v bašty eské
osvty, opatujíce je vhodnými vzdlávacími ústavy.

V krajích, vhodných pro vzrst nkterého odvtví pr-
myslového, jest dáti pednost škole odborné ped ško-

lou stední; tato zase lépe prospívá v krajích neprmy-
slových.

Na isolovaných gymnasiích (v Cechách: Benešov, á-
slav, Nm. Brod, Vys. Mýto. Jind. Hradec, Rychnov,

Tebo — na Morav: Boskovice, Perov, Strážnice,

Tebí, Uh. Hradišt, Val. Meziíí, Vyškov, Zábeh),

pokud nemohou býti pemnna v Rg. nebo dokonce v R.,

mla by všude ve III. a IV. t. vedle etiny býti zave-

dena podle Oo § 19. náhradná francouzština, aby tak žá-

km byl umožnn pestup na reálku nebo do škol od-

borných. Tak bude každému dána možnost, aby se

vzdlal zpsobem, pimeným jeho vlohám.

X.

Pomr stední školy k obcím a školy soukromé.

]. Náklad obcí na školy stední. 2. Obecní deputace stedo-

školské. 3. Zákon o soukromém vyuování. 4. Naše sou-

kromé školství stední, zvlášt venkovské výchovny.

5. Školství díví.

Obec, v jejímž stedu škola stední se nachází, má
také k ní jisté povinností a musí tudíž míti i jistá práva.
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Stední škola má pro obec znanou dležitost. Posky-

tuje obanstvu píležitost, aby svým dítkám mohlo

snadno, bez velikých finanních obtí, -doma dopáti

vyššího vzdlání a otevíti jim tak cestu k vyššímu

sociálnímu postavení. Stední škola znamená spolu píliv

mnoha rodin uitelských i žákovských do oné obce a tím

podporuje vedle kulturního i spolu hospodáské po-

vznesení obce.

Naproti tomu vyžaduje stední škola od obcí též

znaných obtí. V dobách, kdy vlády rakouské stavly

se ke kulturním snahám našeho národa nepátelsky,

zvlášt v letech 1850—1870, musily obce zakládati a vy-

držovati stední školy zcela samy. inily tak s obtavostí

podivuhodnou. R. 1872 vydržovala eská msta v Ce-

chách úpln ze svých penz 18 stedních škol i(4 G., 5 Rg.

a 9 R.). Na vydržování škol stedních musily si obce

založiti zvláštní lokální školské fondy.

A i když stát pevezme o-becní ústav do své správy

nebo sám nkde zídí ústav státní, musí obce na ústav

znanou mrou pispívati. Zpravidla (zvlášt u reálek)

musí obce samy vystavti budovu a dbáti nebo pispívati

na její udržování. Mstský tajemník Jos. Prosek na

2. sjezdu eských mst v Praze (26.—28. záí 1908) ped-

nesl statistiku vydání eských mst na stední školy.^

Celkem podle materiálu došlého od mst samých vno-

valy eské obce do r. 1908:

a) na budovy stedních škol 13,687.294 K

b) na vydržování ústav až do jejich sestát-

nní, jakož í zbylá potom bemena . . 19,420.120 K

celkem . . . 33,107.414 K

1 Stenografické protokoly o jednáni sjezdu jsou vydány tiskem.



582 POMR ST. ŠKOLY K OBCÍM A SK. SOUKROMÉ.

V to mly býti zapoteny ješt studijní íondy, jež

musily obce státu odevzdati, když pevzal obecní ústav

ve svou správu. Tak na p. Tábor odevzdal státu fond

300.000 K, Pelhimov 90.000 K atd.

V posledních letech žádá stát od obcí pi sestátnní

jich ústav 110.000 K píspvku najednou, krom jiných

bemen, jež se písemnou smlouvou v každém pípad
zvlášt stanoví.

Sjezd eských mst pijal jednomysln resoluci p.

Proškovu, jež v podstat žádá: Budiž vzhledem k ne-

utšenému stavu financí zemských, jenž nedovoluje po-

zemštní všech eských škol stedních, žádáno: stát bu
odpustiž obcím zcela dosavadní vydržovací píspvky
(iní ron nyní 320.000 K od všech eských obcí) anebo

platiž obcím alespo za propjení místností uebních

pt procent z ceny školních budov jakožto roní ná-

jemné.

Že našim mstm zdají se dnes obtížnými obti, jež

kdysi msta tak nadšen pinášela stednímu školství,

toho vinu ásten nese správa vyuovací sama. Ona
svým centralistickým absolutismem vyvolala dnešní vše-

obecné, teba mylné, pesvdení naší veejnosti, že

stední školství jest záležitostí pouze státu. Nerado se

pispívá na vc, o níž nemám práva rozhodovati. Stát

nepiznává nyní obcím žádného vlivu na ízení stedního

školství a pece žádá od obcí znaných obtí na stední

školu. Stanovisko toto jest nepolitické, jest však také

nesprávné i podle školských pedpis samých.

Organisaní osnova v § 117.—121. o »obecních depu-

tacích« piznává obcím právo vlivu na ízení stedních

škol. Praví se tam celkem toto: Pro každé veejné Q.

(a totéž platí podle § 60. Oo reálné též pro reálky) budiž
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zízena tílenná deputace, zvolená obecním zastupitel-

stvem, zpravidla z jeho stedu. V mst, kde jest více

stedních škol, budiž pro každou zvolena zvláštní depu-

tace, a mže býti i jedna pro více ústav. Úelem této

deputace jest zprostedkovati vzájemné pso'bení a shodu

školy a života. Zejména mají jejím prostednictvím:

1. pání obce ve píin O. sdílena býti s editelem a

sborem, 2. poteby školy pijíti ve známost obci, ímž
spolu má býti vzbuzena zvýšená úast na zdaru ústavu

a vydatné podpory dosaženo, 3. udržení silné kázn
školní a plodné spolupsobení školy s domácím vycho-

váním má býti umožnno.

Za tím úelem má deputace a každý len její právo,

kdykoliv vyuovací hodiny navštvovati, aby stále mli

zevrubnou znalost stavu školy. lenové deputace musí

se však pi tchto návštvách chovati písn jen jako

pasivní pozorovatelé a peliv se varovati každého ru-

šení vyuování.

Také sbor uitelský zvolí ze sebe dva leny, kteí

s editelem v ele zastupují sbor vi deputaci, s touto

se scházejí, a to bu ve lhtách pravidelných, nebo kdy-

koliv jedna strana si toho peje. O schzích tch mže se

také vésti protokol, a to dvojmo; editel zasílá tento pro-

tokol spolu s konferenními protokoly zemské školní rad
k nahlédnutí.

Obecní deputace není však dozorím orgánem stedo-

školským. Má jen právo, vyslovovati názory a pání,

nikoliv však dávati pokyny nebo rozkazy. Jest však

oprávnna zemské školní rad bezprostedn kdykoliv

pedkládati svá pání a návrhy, jakož i svá pozorování

o celém ústav i jednotlivých uitelích. Ve výroní zpráv

ústavu má se editel a sbor též vysloviti o pomru k této
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deputaci, o zpsobu vzájemného spolupsobení a o plo-

dech jeho.

Tím piznává Oo obci alespo jakýsi vhv na ízení

ústavu, teba to nebyl vliv tak silný, jaký má místní

školní rada vi školství obecnému. Avšak tyto obecní

deputace zstaly bohužel jen na papíe. Ptáme-li se, pro
nebyly aktivovány, najdeme asi nejsprávnjší vysvtlení
v nedostatku zájmu naší veejnosti o stední školství.

Veejnost nezná tohoto ustanovení o deputacích a proto

se o n nehlásí. Bylo také vyslovováno mínní, že depu-

tace ty mají býti zizovány jen na ústavech obecních.

Tof názor zcela mylný, nebo Oo v § 117. výslovn praví,

že deputace má býti zízena pro každé veejné Q.,

tedy nejen pro obecní, nýbrž i pro státní.

editelstva a sbory, pokud ustanovení ta znají, ne-

upozorují na n, snad ze strachu ped zasahováním

veejnosti do vcí školských. A pece myslíme, že by
deputacemi bylo škole poslouženo. Kdyby obanstvo
vidlo, s jakou námahou uitel v hodin pracuje, jak se

snaží vyuování oživiti, jaké obtíže pes to musí peko-
návati, dívalo by se snad pak na školu píznivji. Zmizela

by snad ada nespravedlivých obžalob školy, jež nyní

asto slýcháváme, a stoupl by opravdový, srdený (nejen

klepaský) zájem o stední školu.

Pro výchovu mládeže, tlesnou i mravní, by mohl

vzejíti z tchto deputací dalekosáhlý prospch. Deputa-

cím tm jist by se podailo od obcí vymoci, eho k t-
lesné výchov je zapotebí, jako hiš, koupadel, kluziš,

zahrad. Deputace ty mohly by sboru býti výborným
rádcem v opatování byt vhodných a vypátrání byt
škodlivých, v opatování ušlechtilé zábavy žactvu a varo-
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vání ped zábavami zhoubnými atd. Vhodné praví v té

píin Oo ve své pedmluv:
»Vedle školy a rodiny dležitým tetím vlivem, pso-

bícím na mládež, jsou spoleens'ké pomry,
spoívající z ásti v rukou obce. Zvláštní, ze zástupc

obce vzešlý výbor má zprostedkovati spolupsobení

školy a obce za úelem výchovy mládeže. Takovýmto

harmonickým psobením všech povolaných initel do'dá

se pedpism mravnosti v oích žák neporušitelné váž-

nosti a vzbudí se v nich idea pevného, úctu vzbuzujícího

spoleenského ádu.

Budou-li takto pevn položeny hranice, jež nesmí

mládež v zájmu svého mravního vzdlání a v zájmu

blaha obecního pekroiti, pak možno v mezích tchto

hranic dopáti mládeži tím volnjšího pohybu k jejímu

spoleenskému osvžení a silnému vývoji charakteru.*

Podobné zaízení, jako tyto naše obecní deputace, jest

skuten v Badensku v Nmecku a osvduje se. Také

naše ministerstvo doporuilo, teba nepikázalo, zizování

deputací; min. naízení ze dne 16. záí 1855 praví:

»§ 117.—121. Oo podržují svou dosavadní podmíne-

nou platnost, takže ustavení mstské deputace se bezpod-

mínen nepikazuje, avšak dovoluje tam, kde se zacho-

váním vytených hranic lze od ní oekávati prospšný

vliv na stední školu.«

V naší dob poínají se ve mnohých mstech, zvlášt

nmeckých, tvoiti »spolky rodi« (Elternbund«), jež

mají úel podobný úelu školských deputací. V anket

minulého roku 1908 pimlouvali se zvlášt bar. Pidoll

a dr. Frankfurter za zizování spolk rodiovských.

Po mém soud jsou deputace, zvolené pímo od mst-

ského zastupitelstva a neskládající se jen z rodi žák.

eská Politika. V, ^2
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institucí vhodnjší než spolky rodiovské, ponvadž mo-

hou býti vi obci mnohem vUvnjší a vi škole ne-

strannjší.

Pímým stykem, školy se leny obecního zastupitel-

stva stupoval by se také zájem školy a žák na naší

obecní samospráv. Dosavadní netenost vtšiny naší

inteligence k zájmm samosprávy mstí se nejen na ob-

cích, nýbrž i na inteligenci samé.

Nejen stát, zem, obce, nýbrž i jednotlivci a korporace

svtské i duchovní mají právo zizovati a vydržovati

stední školy. Již Oo v § 3. piznává každému právo

zíditi Q., prokáže-li dostatenost finanních prostedk

a shoduje-li se zaízení ústavu s Oo. Spolu vyslovuje

Oo v pedmluv pání, aby stední školy hojn byly zi-

zovány autonomními korporacemi a jednotlivci, jak se

to mnohem vtší mrou již dje jinde.

Rok po vydání Oo, tedy r. 1850 (27. ervna) byl vy-

dán císaským naízením zvláštní provisorní zákon o sou-

kromém vyuování. Jeho hlavní ustanovení, dosud

platná, jsou tato:

Vyuování v uebných pedmtech gymnasijních a

reálných mže se díti také na soukromých ústaVech.

í^editel i uitelé musí býti rakouští státní obané, v mrav-

ním i politickém ohledu bezúhonní a musí prokázati ui-

telskou zpsobilost, jaké se vyžaduje na státních ústa-

vech.

Chce-Ii ústav nésti jméno G. nebo R., pak musí její

zaízení »v podstatných bodech (i n w e s e n t-

11 c h e n P u n k t e n) shodovati se co do uebných plán

a uebných prostedk se zaízením stejnojmenných

ústav státních« a všichni uitelé musí míti vdeckou
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aprobaci jako na ústavech státních. K otevení takového

soukromého G. nebo R. jest zapotebí svolení minister-

ského. Nechce-li se soukromý ústav zváti Q. nebo R., a
vyuuje pedmtm gýmnasijním nebo reálním, pak není

ve svém zaízení vázán na stejnojmenné státní školy a

nemusí ani o povolení k otevení žádati, nýbrž jen 3 m-
síce ped otevením oznámiti to zemské školní rad.

Uitelé krom editele nemusí pak býti státn zkoušeni.

Ovšem vysvdení tchto soukromých ústav nemají

státní platnosti, t. j. neopravují ke vstupu do státních

škol nebo úad. Žáci tchto škol, chtjí-li nabýti státn

platných vysvdení, musí se podrobiti zkouškám, zvlášt

maturit, na veejných ústavech.

Avšak ministerstvo mže i tmto soukromým ústavm
udliti právo veejnosti, a pak jejich vysvdení mají
státní platnost.

Státu písluší právo vrchního dozoru i nad všemi

školami soukromými, a kdyby dozoru tomu bylo bránno,

mže stát školu zavíti.

Také státní základní zákon o všeobecných právech

obanských z 21. prosince 1867 ve i. XVII. praví: »Vda
a uení jest svobodné. Ústavy vyuovací a vychovávací

zakládati a na nich vyuovati jest oprávnn každý státní

oban, který svou schopnost k tomu zákonným zp-

sobem prokázal. Domácí vyuování nepodléhá však žád-

nému takovému obmezení.* A i. XVIII. zní: »Každému

jest volno své povolání si zvoliti a pro n se vycviiti,

jak a kde chce.«

Máme tedy u nás trojí druh stedních škol:

1. Veejné, jichž vysvdení jsou státními úady
uznávána. To jsou zase jednak ústavy státní, vydržo-

42*
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é zcela nebo z vtší ásti státem, jednak ústavyzemské, vydržované zemmi.
2. Soukromé ústavy s právem veej-

nosti, jež vydržovány jsou sice autonomními celky
okresy, obcemi), korporacemi, spolky nebo jednotlivci
(buto s podporou státu nebo toez ní), jimž však stát
dal právo vydávati státnplatná vysvdení, pesvdiv
se drive, ze jejich zaízení poskytuje potebné záruky
ze bude zamýšleného výsledku vyuování dosaženo.

3. Soukromé ústavy (bez práva veej-
nosti), jichž žáci, chtjí-li dosíci státnplatnvch vy-
svdení, zvlášt maturitních, musí se podrobiti zkou-
škám na nkteré veejné stední škole.

,

U nás soukromé školství stední je velmi chudiké.
Ze ysech 63 eských Q. v zemích koruny eské jestM státních, 1 zemské a jen 8 soukromých, a to 2 mstská,
1 radové ^a 5 spolkových, hlavn dívích. Z 45 eských
realek v cechách a na Morav jest 33 státních, 12 zem-
ských na Morav a soukromá v pravém slova smyslu
zadná.

Nmci v Rakousku mají více soukromých ústav
K. 1912 z jejich 135 Q. jest 97 státních. 7 zemských a 31
soukromých (z toho 3 mstská, 5 biskupských, M ádo-
vých, 2 fondová a 7 ist soukromých). Z jejich 81 R jest
60 státních, 17 zemských a 4 soukromé (1 ádová 1 fon-
dová, 2 ist soukromé). Ovšem i ústavy soukromé mají
znacne státní subvence a vysoký školní plat, takže isou
to namnoze i podniky výdlkové.

Také u Polák je soukromé školství mnohem poet-
njší než u nás. Z jejich 78 G. jest 51 státních a 27 soukro-
mých. Reaiek soukromých nemají, jen 14 státních.

I
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V pokroilé Anglii jsou všechny školy stední sou-

kromé; je tam svobodná konkurence jednotlivcij, rodie

zvolí pro své déti ústav, jenž zdá se jim býti nejdokona-

lejší a pro život nejprospšnjší. Stát "nemá na stední

školství v Anglii žádného vlivu. Anglie je také jediná

zem v Evrop, v níž není žádného ministerstva vyuo-
vání. A pece je národ ten nejvzdlanjším národem,

a jist neposlední zásluhu o to má jeho školství, jež práv
vzájemným konkurenním bojem se zdokonaluje.

V Nmecku jest také veliký poet škol soukro-

mých, zvlášt mstských. Tam msta brání se houžev-

nat postátnní svých škol stedních. Stát pruský v n-
koHka mstech pokusil se, aby dostal mstské stední

školy do svých rukou, ale marn. Msta jsou hrdá na

své ústavy. Peplácejí si dokonce vzájemn vynikající

síly uitelské. Tak na p. profesoi na Rg. ve Frank-

furt n. M., na t. zv. Musterschule, mají zvláštní pí-

davky, ímž pojistil si Frankfurt nejlepší síly Nmecka
pro své školy, jež jsou práv tak atrakcí pro etné ci-

zince, jako musea mnichovská, a pod.

V dob nejnovjší zvlášt se ujímají v cizin »ven-

kovské výchovny« (Landerziehungsheime), jež penášejí

dít ze škodlivého ovzduší velkomstského na živná prsa

pírody a hledí harmonicky vychovávati ducha i tlo,

zamstnávajíce žáka nejen ve škole, nýbrž i na poli, v za-

hradách, v dílnách. Po Rousseauovi, Basedowovi, Pesta-

lozzim pejal tuto myšlenku Cecil Reddie a založil r. 1889

venkovský výchovný ústav v Abbotsholmu v Anglii. Po

jeho píklad založil Francouz Demolins r. 1899 ústav

v »Des Roches« v Normandii. V Nmecku zaídil dr. Lietz,

žák Reddiev, 3 venkovské výchovny v Ilsenburgu 1898,

v Haubind 1901 a na hrad Bieberstein u Fuldy 1902.



590 POMR ST. ŠKOLY K OBCÍM A ŠK. SOUKROMÉ.

Podle tchto v^zor vznikají nyní v celé Evrop hojné

venkovské výchovny.

Také rakouští Nmci mají již nkolik takových ven-

kovských výchoven, na p. ve Frývaldov ve Slezsku,

v Meranu (Pádagogische Klinik pro dti churavé). na Se-

merinku u Vídn; nejnovji má býti zízeno nmecké
gymn. v Opatiii.

Takového venkovského ústavu bu na našem krás-

ném venkov nebo pi slovanské Adrii by nám bylo ve-

lice zapotebí. Mohl by jím mnohý churavý student bez

zdržení ve studiích býti na živu zachován; ale také ho-

chm zdravým jist by prospíval tlesn i mravn více

celoroní pobyt v lesích sázavských, šumavských,

u moe, s rozumným stídáním práce duševní a tlesné,

nežli studium ve velkomst.
V dob nejnovjší založil po vzoru anglických skaut

inženýr Fr. liofmeister kolonii žákovskou v Rožmitále

a také prof. Ant. Svojsík propaguje myšlenku skaut

pérem i píkladem.

Avšak bohužel není asi u nás nadje, že by se našel

mecenáš, který by toto pro zdraví národa, zvlášt jeho

vedoucích vrstev, tak dležité dílo ve vtším rozsahu

umcžnil. jako je umožnila v Nmecku dru Lictzovi ne-

známá dáma velikým odkazem. U nás vbec od doby,

ikdy stát pevzal skoro všechno stední školství do svých

rukou, není pro toto odvtví školské pravého zájmu.

A pece jest jisto, že u nás jen soukromá stední škola

by mohla býti vytvoena podle našich vlastních národ-

ních poteb, kdežto eské školy státní jsou v podstat

jen školy nmecké s eským vyu. jazykem. Jen sou-

kromá stední škola by mohla vyniknouti nad prosted-

nost, jež nutn se rozhošfuje ve všem školství státním.
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V némž innost prostední i podprostední je stejn od-

mována jako vynikající. Djiny pedagogiky uí, že

všechny velké pokroky v oboru pedagogiky vzešly

prav ze škol soukromých, z tvrcích hlubin duch
volných, státními pedpisy nesešnrovaných. Je pocho-

pitelno, že na soukromém ústav snáze se njaká re-

íorma školská zavádí a vyzkouší, nežli v tžkopádném

aparáte vyuovací správy státní.

Rozkvt školství soukromého by byl nejen na pro-

spch národa, nýbrž i státu, jenž by z pokrok škol sou-

kromých mohl tžiti i ke zdokonalení svých škol státních.

Avšak stát náš musil by se píznivji chovati k tmto

soukromým školám. U nás jakmile se chce soukromý

ústav v nem odchýliti od normy ústav státních, musí

se pipraviti na veliké obtíže se strany vyuovací správy.

Má-li však soukromý ústav býti zcela vázán pedpisy

týmiž, jako ústavy státní, pak vydržovatel jeho má tedy

jen tu výhodu, že smí na ústav svj platiti, kdežto na

jiné ústavy platí stát. Je pochopitelno, že o takovou vý-

hodu mnoho lidí nebo obcí nestojí a že rádi ji penechají

státu.

Soukromým faktorm ponechává dosud stát zvlášt

všechno vyšší školství díví (lycea, vyšší díví školy,

díví gymnasia), udíleje jen soukromým vydržovatelm

státní subvence. Nmecké ústavy dostávají subvence

vyšší než eské, a obyvatelstvo nmecké následkem

píznivého historického vývoje je zámožnjší a podpory

tudíž mén potebné. Na nmecká lycea a vyšší díví

školy v Rakousku vnoval stát r. 1912 celkem 271.000 K
subvence, z ehož 104.000 K pipadá na nmecké ústavy

v zemích koruny eské, kdežto eským lyceím se do-

stává pouze subvence 92.400 K. Nmecké lyceum v Praze
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s 324 Žákynmi má na p. 25.000 K subvence, eské vino-

hradské o 9 tídách a 345 žákyních jen 4.000 K subvence,

smíchovské dokonce žádnou; nmecké lyceum v Plzni

o 100 žák. má 12.000 iK subv., eské tamtéž o 164 žák.

má pouze 8000 K atd. Jak možno jen ospravedlniti tento

dvojí loket?

eská lycea jsou vydržována dílem obcemi, vtšinou

však spolky. Všech eských lyceí jest 11, a to v Prazc-

Holešovicích, v Praze u Uršulinek, na Vinohradech, na

Smíchov, v Budjovicích, Chrudimi, Jiín, Králové

Hradci a Plzni, na Morav jest jediné lyceum v Brn
(spolku Vesna), ve Slezsku v Polské Ostrav. Na všech

11 eských lyceích studuje 1.738 žáky, na všech 67 \y-

ceích rakouských celkem 11.340 žáky.

Také díví gymnasia jsou vesms soukromá. V Ped-
litavsku je v r. 1912 celkem 23 dívích gymnasií.
Z nich jest 5 eských, 4 nmecká a 14 polských. eská
jsou: reál. g. »Minerva« o 415 žákyních, gymnasium škol-

ských sester na Král. Vinohradech s 260 žákynmi, reál.

gymnasium spolku »Božena Nmcová« v Pardubicích

(1 t.) o 45 žákyních, reál. gymn. v Brn (2 t.) o 60 žáky-

ních, reál. gymnasium ve Valašském Meziíí (3 t.)

s 58 žákynmi. Celkem v r. 1912 studuje na tchto pti

ústavech 838 žáky.

Stát dovoluje dívkám na státních listavech chla-

peckých hospitovati jen v tch místech, v nichž

není toho asu dívího lycea, vyšší díví školy nebo pe-

dagogia, a to jen zpravidla do 5% mládeže mužské (min.

na. ze 27. února 1910). Povolování vyššího potu ho-

spitantek ponechalo ministerstvo z. šk. radám, jež v této

píin si vedou dosti liberáln. Toto hospitování dívek

jest však zaízeno tak, že dívky smjí býti jen ist pa-
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siviiími posluchakami a zkoušeny jsou jako privatistky

až na konci semestru. Návrh dra E. Koernera, podaný

v íšské rad r. 1912, snad pinese v té vci nápravu.

Na všech eských gymnasiích v zemích kor. eské
hospituje 505 žáky, na všech eských reálkách 502 žá-

kyn, celkem 1.007 žáky. Pesahuje tudíž poet hospi-

íantek na ústavech mužských poet žáky na dívích

gymnasiích. Tu namanuje se otázka, je-li prospšnjší

koedukace obou pohlaví, nebo výchova oddlená. Ve i.

»Koedukace stedoškolská* ve Vstníku eských profe-

sor r. 1911 jsem ukázal, že s hlediska etiky, didaktiky

1 hygieny jest dávati pednost výchov oddlené, že

však s hlediska školské politiky, hledící i dívkám otevíti

cestu k vyššímu vzdlání, pece nutno koedukaci zavá-

dti jako prostedek z nouze tam, kde není žádného vyš-

šího ústavu dívího anebo kde jen pi koedukaci mže
se udržeti stední ústav chlapecký.

Povolivši dívkám hospitování na reálkách, bude

vláda musiti uiniti ješt další krok, otevíti totiž dívkám

í brány technik.

V té píin podal dne 15./III. 1912 dr. Lukavský

v íšské rad návrh, aby abiturientkám reálek povolen

byl neobmezený volný vstup na vyso'ké školy technické,

nebo aspo na oddlení profesury, chemie a architektury.

Sbor eské techniky vyslovil se v ú. dobrozdání pro

pipuštní žen na techniky. Rozhodnutí dosud se nestalo.

Dodatkem musíme se tu ješt zmíniti o nové úprav

dívích lyceí, jež za tisku této práce min. výn. ze 14.

ervna 1912 byla provedena, ímž doplujeme sta o ly-

ceích na str. 491—496. Tato nová úprava jest výsledkem

ankety o dívím školství 'v r. 1911. Lycea sice pone-

chána šestitídními, avšak dovoleno též, aby za píinou

eská Politika. V. 43
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prohloubení studia v nkterých místech byla rozšíena

na sedmitídní. Ponvadž u lyceí vedle jejich prvního

úkolu, podávati vyšší všeobecné vzdlání, stále více do

popedí vstupuje úkol druhý, totiž píprava pro uritá

povolání, byla osnova tak zaízena, aby nižší 4 tídy,

pizpsobené znan tyem tídám reálným, podávaly

již do jisté míry ucelené všeobecné vzdlání, takže

z kvarty lycejní, práv tak jako z kvarty gynin, rebo

reálné, jest možný pestup do praktického života anebo

do škol odborných; a také na lyceu samém mohou nyní

odborné kursy pileovati se nejen ke tíd VI., nýbrž

i ke tíd IV. Zvlášt jest možno ke tíd IV. pileniti

tyi tídy reformního reálného gymnasia (s latinou od

V. t. a franc. místo etiny), ímž se žákyn pímo pi-

praví k ádnému studiu universitnímu.

Toto slouení lycea s tídami gymnasijními povoluje

ministerstvo, jiné odborné kursy z. šk. rada. Uebny plán

musí teprve z. šk. radou pro eská lycea býti pizp-
soben. Také výnos o oprávnnosti lyceistek jest teprve

oekáván. Celkem možno novou úpravu lyceí nazvati

šastnou. Úprava ta pipouští velkou rozmanitost podle

místních pomr. U nás, kde v nejnovjší dob vedle

lyceí se rozvíjí odborné školství díví (školy prmy-
slové, kuchaské, hospodyské atd.), vtšinou asi se vy-

tváí lycea tak, že na spoleném tytídním podklad

zbuduje se jednak tytídní vyšší reformní reál. gymna-

sium pro ony dívky, jež chtjí studiem vysokoškolským

dopracovati se samostatného postavení, jednak para-

leln další dv tídy lycejní pro ony dívky» jež nehle-

dají ve studiu svou existenci.
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XI.

Pomr stední školy k rodinám: 1. Styk školy s rodiL

2. Studentské byty a konvikty. 3. Školní plat.

Podle názoru antického dti náležely státu a on

také ml výhradní právo na jejich vychování. Dti byly

v jistém vku zcela rodinám odnímány a ve státních

ústavech vychovávány.

Podle názoru stedovkého dti náležely církvi. Již

nemluvat zmocovala se církev ktem a osobovala si

právo na jich duševní výchovu až do jich dosplosti.

Naše moderní, individualistická doba však uznává, že

dti náležejí pedevším rodim. Proto mají býti ro-

die nikoliv posledním initelem i ve zízení škol

stedních.

Rodie mají dít nejen živiti a šatiti, nýbrž i o jeho

duševní vzdlání se starati. Nepodaí-li se toto duševní

vzdlání, nesou následky toho v první ad rodie. Oni

tedy musí míti nejen povinnosti, nýbrž i práva, to jest

právo spolu rozhodovati i o zpsobu vychování.

Avšak zdar nebo nezdar vychování jednotlivcova

vedle rodi dotýká se také spolenosti, v níž je-

dinec vyrstá, lovk zanedbaný pipadá za bemeno

obci a státu, lovk zloinný poškozuje obec i stát. Prá-

vo rodi jest tedy obmezeno z ásti právem obce a

státu, kteí musí zakroiti tam, kde práva rodiovského

se náležit neužívá.

Již Organisaní osnova z r. 1849 projevuje správné,

na svoji dobu pekvapující nazírání na pomr rodiny a

stední školy. V úvod k osnov se praví o této vci:

»Ponvadž domácí vlivy pro vytvoení charakteru žák
zpravidla nejvíce rozhodují, má škola vejíti ve

styk s rodii nebo od nich urenými zástupci, pod

43*
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jichž dozorem domácí život žák jest. Škola nemá pi

tom otcovskou autoritu snad nahrazovati, ovládati nebo

i jen vésti, nýbrž má ji snažiti se podporovati, a to hlavn

tím, že právo, rozhodovati o pomru žákov ke škole,

nepiznává žáku samému, nýbrž jen rodim nebo jich

zástupcm. Škola má rodie zpravovati o každé dleži-

tjší události školní, žáka se týkající, jakož i sdlovati

s nimi každé pozorování, jež by pro rodie bylo cenné

v zájmu výchovy jich dtí, a vyslovovati jim svá pání;

navzájem má škola s plným šetením své vlastní autority

vyslechnouti pání rodi a tak prospšné spolupsobení

ne sice vynucovati ani vyžebrávati, nýbrž umožovati.

«

Jaký vliv na stední školu vymiuje Oo rodim a

vbec obanstvu v t. zv. obecních deputacích, bylo již

zmínno.

K horlivému a taktnímu styku školy s rodii vybízejí

mnohá min. naízení, tak zvi. z 10. kvtna 1901. jímž do-

poruuje se na st. školách poádání populárních ped-

nášek pro rodie, a z 21. list. 1904, podle nhož mají býti

stanoxeny zvláštní hodiny k hovoru jednotlivých uitel

s rodii.

Právem a spolu povinností rodiny jest pedevším

pée o mravné chování žák mimo školu, na nž mže
škola sama míti jen nepímý vliv. Nemže-li žák bydliti

u rodi, jest jejich povinností, postarati se mu o vhodný

byt. Dležitou otázku studentských byt eší

min. na. ze 17. pros. 1897 takto: Uitelské sbory mají na

po. šk. roku všem stravovatelm a odp. dozorcm stu-

dující mládeže doruiti návod k hygienickému a mravn-
výchovnému vedení mládeže a o povinnostech domova
ke škole. Sbor má též právo pi byt nevhodném žádati

od rodi zmnu bytu a. nebylo-li uposlechnuto, žáka vy-
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louiti. í^editelstvi má vésti seznam vhodných byt.

Zdravotn policejní prohlídka studentských byt náleží

do kompetence obcí a státních zdravotních orgán, s ni-

miž má editelství ústavu se dorozumívati.

Vele se tam doporuuje též zizování student-
ských kovikt, zvlášt v tch místech, kde není

dostatek vhodných byt.

U nás tato stránka nebyla ješt náležit ocenna. Ko-

likráte nevhodný byt znií všechnu práci školy! V ji-

ných zemích nacházíme proto etné internáty pi sted-

ních školách, tak zvi. v AngUi, Francii, Švýcarsku a N-
mecku. V Nmecku r. 1900 bylo 214 internát chlapec-

kých vedle peetných dívích. U nás jest ješt na-

mnoze obava ped internáty, ponvadž prý hoši se tam

vzájemn kazí, nebo zlo prý se sdluje snáze než dobro,

jako nakažlivé nemoci ve stádech. Avšak pi ádném
pedagogickém vedení, pi rozumném zamstnávání mlá-

deže je tato obava zbytenou. Zvlášt prospšné by

byly zmínné již venkovské výchovny. V naší dob,

kdy následkem hospodáské tísn rodie pro starost

o výživu nemohou se dostaten vnovati výchov
svých dtí a kdy znaný poet rodin se ztroskotává

množícími se rozvody, jest otázka studentských inter-

nát, majících nahraditi výchovu rodinnou, velmi d-
ležitá.

Rodie zámožní jsou povinni za vyuování svých

dítek platiti školní plat; rodie nezámožní jsou od

platu Školného osvobozeni, jestliže žák požadavkm

školním co do prospchu i chování vyhovl. Privatisté,

žáci mimoádní a hospitanti nebývají zpravidla osvobo-

zováni. Školné zavedeno bylo císaem Josefem II. r. 1784

a bylo asto zvyšováno; dnes iní ron na státních
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Ústavech ve Vídni 100 K, v místech nad 25.000 obyv.

80 K, v ostatních místech 60 K a platí se plletn po-

štovní spoitelnou. Josefem II. bylo stanoveno, aby vý-

tžek školného pipadal stipendijnímu fondu, dnes však

pipadá prost státnímu pokladu. Dnes, kdy následkem

zvýšených vydání vojenských se šetí nebývalou m-
jou na školství, ímž pokrok školství citeln jest zdržo-

ván, bylo by jist místno žádati, aby alespo výtžek

školného platu zase byl vrácen svému pvodnímu úelu

a aby plynul do zvláštního fondu, jehož by se užívalo

výhradn na zvelebování školství.

XII.

Uitelstvo stedoškolské.

1. Dokonalejší odborná píprava uitelstva stedošk.

2. Zlepšení sociálního postavení uitelstva stedošk.

»Reforma stedoškolská jest reforma uitelstva. « Do
jisté míry ml pravdu ten, jenž tuto vtu pronesl v an-

ket r. 1908. Uitel dobrý i za špatných pomr školských

vykoná více, než uitel špatný za pomr nejlepších. Tím

však není mínno, že by na vnjších podmínkách školy

nic nesešlo: uitel dobrý jist docílí lepších úspch ve

tíd o 25 žácích, nežli ve tíd o 60 žácích atd. Pes to

zstává pravdou, že rozumná reforma školy musí zaíti

od hlavy, od uitelstva. Dnešní uitelstvo stedoškolské

pichází na stední školu sice náležit vzdláno vdecky,

avšak naprosto nedostaten pipraveno prakticky. Filo-

sofická fakulta vidí úkol svj jen v pstování vdy a od-

mítá od sebe povinnost, pipravovati též k praktickému

zamstnáni uitelskému. Její absolvent nezná psycholo-
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gie žáka, nezná metodiky svého pedmtu, nezná zízení

stedoškolského.

Nový zkušební ád z 15. ervna 1911, platný pro

všechny stední školy (i lycea), pkazuje praktickou pí-

pravu kandidát stedním školám. Mají podle nho zí-

zeny býti pi stedních školách, zvlášt ve mstech uni-

versitních, pedagogické semináe pod správou editele

ústavu nebo pedagoga ministrem jmenovaného; v semi-

nái tom, v nmž smí býti zapsáno jen 4—8 kandidáti!,

mají se kandidáti hospitacemi, vlastními pokusnými vý-

stupy, rozhovory s odbornými uiteli a pod. dkladnji

vzdlati prO' praktický úad uitelský, nežli je možno ko-

náním pouhého zkušebního roku na kterémkoli ústav.

Tyto stedoškolské semináe, budou-li v dostateném

potu zizovány a vhodným rukám svovány, mohou se

osvditi. Avšak spolu ml by býti zreformován pedago-

gický seminá na filosofické fakult, jenž by ml býti

vzorem seminá stedoškolských. V seminái tom mli

by pod vedením univ. profesora pedagogiky stedoškolští

odborníci jakožtO' honorovaní lektoi konati pednášky

o metodice svých pedmt, doprovázené praktickými

výstupy na svých ústavech, dále o zízení stedních škol,

zákonech stedoškolských atd. Tím by jednak byl záhy

obrácen zájem kandidát vedle vdecké také k pedagogi-

cké stránce jejich píštího povolání, jednak by mnozí kan-

didáti vas byli vlastními výstupy na svou neschopnost

k úadu uitelskému upozornni a mohli by voliti zamst-

nání jiné. Absolvoval-li však 'kandidát již celou filosofii a

složil vdecké státní zkoušky, pak již tžko jest ho od-

mítati pro nezavinnou mnohdy neschopnost k úadu ui-

telskému. Ponvadž by v onom universitním seminái

musil býti numerus clausus, byl by tu zárove vasný re-
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gulativ potu kandidát profesury, bez porušení volnosti

universitního studia. Stedoškolské semináe by pak byly

jen pokraováním semináe vysokoškolského.

Avšak uitel musí býti nejen náležit vzdlán pro

svj úad, nýbrž musí míti také takové sociální po-

stavení, aby se mohl škole cele a radostn vnovati

a aby u žák a veejnosti jeho vážnost z tohoto dvodu
netrpla. Djiny našeho stedního školství nás pouují, že

s povznesením uitelského stavu bylo vždy povzneseno

i stední školství. Stát musí ty, kteí tlesnou i duševní

zdatnost píštích generací vytváejí, postaviti alespo na

roven tomu stavu, jenž pouze o brannou zdatnost lidu pe-

uje. Pedevším musí býti zlepšeno bdné postavení su-

pient, kteí musí zastávati touž službu jako uitelé defini-

tivní a pece nejsou považováni ani za státní úedníky,

mohou býti kdykoli propuštni, nemajíce nároku na pensi

a placeni jsou pouze podle potu svých hodin. Avšak i de-

finitivním silám musí býti oteven lepší postup. Dosud se

jim kariéra koní vtšinou VII. dietní tídou, pouze 260

profesor v Rakousku z celkového potu 7760 dosahuje

VI. tídy dietní, vyšší tídy jsou jim úpln uzaveny, což

není v žádném jiném stavu akademickém.

Lepší postup bylo by možno poíditi, kdyby na kaž-

dém ústav, jak je tomu namnoze v Nmecku, byli editelé

dva, jeden, jenž by ml na starosti vci administrativy,

druhý, jenž by se staral o vdeckou a výchovnou stránku

ústavu. Dále by mla býti stavu uitelskému vyhrazena

nkterá vyšší místa konceptní v z. šk. rad a v mini-

sterstvu, jež dosud jsou obsazována jen právnky. Ostatní

stavovské požadavky obsahuje »Návrh služební pragma-

tiky*, vydaný práv Ústedním spolkem eských pro-

fesor.
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Závér.

Tím jest alespo v hlavních rysech vyerpána všecka

látka, kterouž možno zahrnouti v pojem stedoškolské

politiky. Sta tato jest u nás prvním pokusem o soustavné

zpracování tohoto theniatu a najde snad proto posuzo-

\ atele shovívavé.

Úmysln nedoteno tu vnitní práce výchovné a vý-

ukové, ježto do ní nemá politika vbec zasahovati. Jen

isme zdrazniH, že škola výchovu individuální musí dopl-

ovati výchovou sociální. V názorech na sám úel stední

školy shledali jsme touž dvojitost. jaká charakterisuje ode

dávna všechno myšlení lidské: idealismus a realismus;

jedni, idealisté, kladou váhu na všeobecné vzdlání, druzi

na odbornou prpravu k jednotlivým smrm studia

vysokoškolského. V zájmu jednoty lidstva jest, aby vše-

obecné vzdlání bylo jednotné, což zase pedpokládá jed-

notnou stední školu. Avšak úel druhý vzhledem k bo-

haté diferenciaci studia vysokoškolského by naopak žádal

stední školu co možná hojné diferencovanou.

Nejvhodnjším východiskem zdá se nám jednotná

stední škola šestiletá, mezi niž a školu vysokou by po

zpsobu bývalých dvouletých kurs filosofických vele-

nn byl útvar nový. dvouletá prouniversita a protech-

nika, hojn rozlenná, podávající znan již zodbor-

nnou prpravu k jednotlivým oborm vysokoškolským.

Pi stálém vzrstu všech vd a pi nemožnosti, prodlu-

žovati ješt dále léta studijní, jež beztoho již zabírají polo-

vinu lidského života, budou školy vysoké nuceny ást

svých dosavadních úkol sesunouti na školy stední, k e-
muž by se hodil navrhovaný diferencovaný útvar pe-
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chodní mezi školou stední a vysokou. Šíe jsem myšlenku

tuto rozvedl v »Ceské Revui« ron. 1908. Také stední

škola bude nucena stálým pibýváním látky uebné sesu-

nouti ást svého úkolu na bedra školy obecné anebo, ne--

ní-li tato vtšího zatížení pi nynjší organisaci schopna,

odnímati jí žáky díve, již po tech letech školských, a

pipraviti si je ve vlastních jednoroních pípravkách.

(Srv. zde str. 454!)

Za pomr dosavadních jsou gymnasia nejvhodnjší

prpravou pro teologii a klasickou filologii, reálky nej-

vhodnjší prpravou pro techniku, ob nová reálná gy-

mnasia pak pro ostatní obory studia universitního, zvlášt

pro vdy pírodní, lékaství a práva. Nejblíže k organisaci

námi navrhované jest reformní reálné gymnasium (viz

zde str. 484 a násl.) jakož i nov organisované lyceum,

u nichž na spoleném tytídním podklad možno vyšší

tídy diferencovati na paralelní oddlení jednak rázu

gymnasijního, jednak reálného, resp. lycejního. Podrobné

propracování této školské organisace nespadá však již

v obor stedoškolské politiky, nýbrž pedagogiky.

Hlavním cílem této stati bylo odvážiti a stanoviti

práva a povinnosti všech zúastnných faktor vi škole

stední, totiž církve, státu, zem, národa, obce a rodiny.

Naznaili jsme cestu, jak by innost tchto faktor nejen

se nerušila, nýbrž naopak blahodárn se doplovala.

Literatura. Majíce na mysli jen eského politika, ni-

koliv pedagoga, mžeme z nepehledné již tém litera-

tury pedagogické uiniti tento dosti struný výbr:

A) Djiny stedního školstvi v Rakousku:

Friedrich P a u 1 s e n : Geschichte des gelehrten

Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitáten

vom Ausgang des Mittelalters bis zur Qegenwart (1885,
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2. vydání 1906—7 ve dvou velkých svazcích). Dílo to jest

svodem všeho dosavadního badání o djinách stedního

školství v Nmecku a v zemích rakouských,

Dr. Ot. Kádner: Djiny pedagogiky. Díl I.: Do
konce stedovku (214 str.). Díl II.: Do konce století osm-
náctého (653 str.). Nákladem »Ddictví Komenského*
v Praze r. 1909 a 1910.

Dr. Adolf Ficker: Bericht liber osterreichisches

Unterrichtswesen. Aus Anlass der Weltausstellung 1873

herausgegeben von der Kommission fiir die Kollektiv-

Ausstellung des osterr. Unterrichts-Ministeriums. I. Teil:

Geschichte, Organisation und Statistik des osterr. Unter-

richtswesens (Víde 1873 v komisi Alfreda Holdera). —
Táž práce Fickerova vyšla ve Schmidov »Encyklopádie

des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens« a po-

zdji separátn ve zpracování od dra Ericha Wolfa, ná-

kladem Pichlerovým ve Vídni 1882.

B) Nynjší organisace stedního školství v Rakousku:

Základem veškeré organisace našich stedních škol

jest dosud : Entwurf der Organisation der
Uymnasien und Realschulen in Oster-
reich. Vom Ministerium des Kultus und Unterrichts.

(Víde 1849, nezmnný otisk r. 1875 v c. k. kniho-

sklad.) V této stati užíváme pro tento spis zkratky Oo
(= Organisaní osnova). Oo obsahuje na str. 1—96 plán

^ymnasijní, na str. 97.—216. instrukce k vyuování jed-

notlivým pedmtm a k vedení úadu uitelského vibec,

na str. 219.—258. konen plán reálek, tento bez instrukcí.

Instrukce pio reálky vyšly r. 1879 v knihosklad pod ná-

zvem : »Instruktionen fiir den Unterricht an
den Realschulen in Osterreich im Anschlusse an

einen Normallehrplan.« (228 str.) Poslední, 5. vyd., je

z roku 1899. (Toto separátn nákladem A. Pichlera ve
Vídni.)

Instrukce gymnasijní, pipojené k Oo, byly pozdji
rozhojnny a zvlášt vydány r. 1884: »I n s t r u l^-

tionen fiir den Unterricht an den Qj^nna-
s i e n« (304 str.).
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Také ona ást instrukcí z Oo, jež vztahuje se na ve-
dení úadu uitelského, byla vydána v podob mnohem
rozšíené a pozmnné jako samostatný spis r. 1885 ve

škol. knihosklad pod názvem : »W eisungen zur
Fiihrung des Schulamtes an den Qymna-
sien in Osterreichals Anhang zu den Instruk-

tionen fíir den Unterricht.« (Vydáni 2., doplnné, je

z r. 1895.) Obsahuje na 98 str. tyto kapitoly: 1. Tídní
kniha. 2. Postup a postupné zkoušky. Opravné zkoušky.

3. Semestrální vysvdení. 4. Maturitní zkoušky. 5. Uitel

\bec. 6. Tídní. 7. editel. 8. Formuláe.
Vynesení a naízení ministerstva kultu a vyuování

otiskována jsou od r. 1869 ve Vstníku min. k. a

vyu, (»Verordnungsblatt fur den Dienstbereich des

k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht.«) Bližší viz

zde na str. 535!

Všechna vynesení a naízení, zvlášt také ona ped
r. 1869, jsou pehledn sestavena a v plném znní otištna

ve sbírce:

Dr. Edmund v. Marenzeller: Normál i en fiir

die Qymnasien und Realschulen in Oster-
r e i c h. Im Auftrage und mít Benutzung der amtlichen

Ouellen des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht.

V c. k. knihosklad. I. Teil: Qymnasien. 1884, 831 str.

II. Teil: Realschulen. 1889. 835 str.

eskou sbírku normálií sestavil:

Antonín Šetelík: Sbírka normálií plat-
ných pro eské školy stední. V Praze 1902.

Nákladem Úst. spolku eských profesor. (945 str. Ob-
sáhlý »Index normálií« vyšel zvlášt.) Nyní chystá týž

spolek novou, rozsáhlou sbírku normálií s úplným znním
všech píslušných akt.

Nejnovji, r. 1911 vyšla v c. k. knihosklad sbírka

naízení:

Dr. Ad. Halma und Dr. Gustav Schilling:
Qie Mittelschulen Osterreichs. Sammlung
der Vorschriíten betreffend die Qymnasien (mít Ein-

schluR der achtklassigen Realgymnasien, Reform-Real-
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gyímnasien, Ober-Realgymnasien und vierklassigen Real-

gymnasien), Realschulen und Mádchenlyzeen. Im Auf-

írage des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht mit Be-
niitzung amtlicher Quellen herausgegeben. Svazek í.

906 str. Svazek II. (472 str.) obsahuje rejstík chroinolo-

gický i abecední. — V této sbírce jsou naízení vtšinou
uvádna jen u výtahu, ímž sice stala se sbírka stru-

njší a pehlednjší, avšak mén spolehlivou.

Do žádné z tchto sbírek však nejsou pojaty základní

zákony o kompetenci íšské rady v oboru stedního

školství, o komipetenci ministerstva, zemských snm,
zemských školních rad atd., tedy vci práv pro poli-

tika nejdležitjší. Vci ty nutno shledávati ze spis práv-

nických, ia'ko z Pražákova »Práva ústavního«, z Mayr-
hofrovy ruikovti »Flir den politischen Verwaltungs-

dienst«, ze sbírek zákon íšských a -zemských.

Ve mnohých vcech sporných najdeme rozhodnutí

buto ve sbírce: D r. Ad. v. Budwinski: Sammlung
der Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes nebo Dr.

Benno F r i t s c h und Dr. Leop. Graf 11 a r t i g: Judikate

des Reichsgerichtes, des Verwaltungsgerichtshofes und
des Obersten Gerichtshofes in Sachen des Kultus, des

Unterrichts und der Stiftungen.

C) Reformní návrhy:

Hnutí za reformou stední školy rozšíilo se v Ra-
kousku do vrstev nejširších po prvé veejnou anketou

asopisu »Wage«, jejíž výsledky otištny byly r. 1898 pod
názvem : »W as leistet die Mittelschule? Mit-
télschulenenqute der »W a g c«. Od té doby
rozmohla se literatura reformní mrou úžasnou.

Na odrážení útok proti starému gynmasiu založen

byl r. 19Q7 ve Vídni »VereiniderFreunde deshu-
m a n i s t i s c h e n Q y m n a s i u m s«, jehož presidentem
zvolen byl hrab Karel Stiirgkh, nynjší president mini-

sterstva. Spolek ten vydává svj asopis (M i 1 1 e i 1 u n-

ge n, redakcí dra S. Frankfurtra), jehož 3. sešit z r. 1907

obsahuje »Qrundsátze zur Qymnasialrpform«.
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Proti tomuto spolku založen by! ve Vídni »V e r e i n

fiir Schulrefor m«, jenž vydává asopis »D i e

Schul re for m« redakcí dra Hanse Kleinpetra, jakož

i sbírku »Schriften des Vereins fiir Schulreform«. (NaJíl.

Manz ve Vídni.)

i^adu vzácných návrh reformních obsahuje kniha:

»D i e M i 1 1 e 1 s c h u 1-E n q u e t e i m k. k. M i n i s t e-

riumfíir Kultus und Unterricht in Wien
21.—25. Jánner 1908. Stenographisches Protokoll. Her-

ausgeg. im Auftrage des Ministeriunis fiir Kultus und Un-
terricht. (Wien — A. Holder 1908, str. 760.) K obsáhlému

tomuto spisu vydal zemský školní insp. dr. Jos. Loos ob-

šírný »Sach- und Personen-Register zu den Verhandlun-

gen der Mittelschul-Enquete (Linz-Ebenhoch 1908), ímž
užívání protokolu neobyejn jest usnadnno. (Podobn
již díve, po ministerské anket z r. 1870, vyšly tiskem

»Verhandlungen der Enqute-Kommission«.)
Také u nás založen byl univ. prof. drem Drtinou spolek

pro reformu školskou »J e d n o t a Komenského*, jež

však r.. 1912 splynula s »Pedagogickým museem«. Z es-
kých spis reformních nejvíce pozornosti vzbudily dra
OldichaKramáe »Úvahyostední škole«,
vydané v Knihovn »Casop'isu pokrokového studentstva*

r. 1902. Jiný studentský asopis »Studentská revue« vydal

r. 1908 brožuru F r a n t. Š e 1 e p y: »Z á k 1 a d n í otáz-
ky r c f o rm y s t i" e d o š k o 1 s k é« s pedmluvou univ.

prof. dra O t. K á d n e r a.



HLAVA TVRTÁ.

POLITIKA ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ.

A) ŠKOLSTVÍ ZEMDLSKÉ.

NAPSAL DR. J. GRUBER.

I.

Poátky zemdlského vyuování v Rakousku a v e-
chách.

Absolutní stát, co do hospodáské innosti zásadami

merkantilistickými ovládaný, obracel sice hlavní zetel

k podpoe vývozního prmyslu a vnjší tržby, jejichž

zájmm podizoval druhdy i sám prospch výroby zem-
dlské (na p. zákazem vývozu surovin), nicmén leckte-

rými opateními peoval též o zvelebení výroby zem-
dlské. Tak podporoval stát kolonisaci krajin k zemdl-
ství zpsobilých, pikazoval zizování kontribuenských

sýpek, aby se zabezpeilo obilí na osev v pípad ne-

úrody, peoval o pojišovací zaízení a zabezpeení

úvru a pod., privilegovány zvláštní spolenosti jakožto

pomocné orgány veejné správy, které pak samy krom
poradné innosti zizovaly též školy rolnické, lesnické,

velaské a j., konaly pednášky a zkoušky, poádaly

výstavy, spolupsobily pi rozdílení subvencí na podporu

zemdlství a pod.
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Také v Cechách a v Rakousku poátky zemédlského
vyuování spadají v dobu osvíceného absolutismu tere-

ziánského a josefínského. Po skonení sedmileté války

bylo z prvních starostí osvícené panovnice, úelnými
vnitními opateními opt povznésti zem dlouhými vál-

kami vyerpané. Kanclé Kounic v obecných zásadách

budoucího vyuování hospodáského, roku 1766 Marii

Terezii pedložených, kladl nejvtší draz na -vyuování

rolnické, protože prý nejvtší díl obyvatelstva záleží ze

sedlák; vyuování toto, které se krom orby a znalosti

živin a chovu dobytka mlo vztahovati i na zvroléka-
ství a emesla rolníku potebná, mlo v každé zemi pi-

zpsobeno býti místním pomrm.
V letech 1769—1781 uinn pokus zizovati školy

velaské (1770 první veejná velaská škola ve Vídni,

vedle kteréž zízeny »subalterní« školy velaské r. 1775

•ve Vídeském Novém Mst, r. 1776 v Novém Knín na

Berounsku a j.), první to speciální školy zemdlské
v Rakousku, jež však r. 1781 z neznámých píin vzaly

za své. Zatím zavedeny však r. 1773 pravidelné vše-

obecné zemdlské pednášky na tereziánské akademii

ve Vídni, patrn jako pomocné studium ku pednáškám
o vd kamerální, na tomto ústav od r, 1754 v Rakousku

vbec ponejpr^^ konaným, a r. 1777 založen ve Vídni

ústav zvrolékaský pod správou vojenskou.

V prvé ad však tereziánský stát, který jal se tehdy

požadovati odbornou pípravu ke služb politické, af státní

i stavovské nebo mstské, peoval o hospodáské vzd-
lání úednictva vrchnostenského; za Josefa II. pak zkou-

ška z vd hospodáských již vbec byla prohlášena za

podmínku zpsobilosti k zastávání hospodáského úadu
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pro každého, kdo podobného místa posud nezastával.

Prostedníkem této státní pée stala se i v Cechách

hospodáská spolenost, z vládního podntu v Praze

zízená.

Ku povznesení orby a prmyslu naídila Marie Terezie

již dvorním dekretem z 23. .ervna 1767 založení »Spo-

lenosti ku zvelebení hospodáství a svo-bodného umní
v král. Ceském«, která pod editelstvím nejvyššího zem-

ského sudí hrab. Fr. Pachty dnem 1. ledna 1770 v život

vstoupivši, již r. 1771 navrhla plán školy pro hospodáské

úedníky, neuskutenný pro nedostatek penžních pro-

stedk. Škola dle tohoto plánu založená byla by nepo-

chybn mla ráz hospodáské akademie, vyšší hospo-

dáské školy, jakou, první ve stední Evrop, teprve

r. 1804/6 v život uvedl v braniborském Moglinu Albrecht

Thaer. Teprv když r. 1773 naízeno, že všichni, kdož se

chtjí státi hospodáskými úedníky, musí se podrobiti

zkoušce u této spolenosti a po obdrženém dobrém vy-

svdení býti u ní immatrikulováni — mimo to dáno

úedníkm na vli, aby se rovnž dávali zkoušeti, a vbec
vyzýváni k dopisování s hospodáskou spoleností, aby

se tak šíily užitené vdomosti a nálezy ke prospchu

zemdlství — odstranna finanní závada a mohlo se

tax od tchto kandidát placených užiti k zaízení a ho-

norování pravidelných hospodáských pednášek na uni-

versit.

Pednášky tyto byly sveny Josefu Ignáci B u-

kovi (nar. 1745 v Píbore na Morav), od roku 1766

profesoru nov zízené stolice politických vd na fa-

kult filosofické, žáku Sonnenfelsovu. Buek, který

v spise »Cber die Absichten der Landesregierung bey

Leitung der Land\virtschaft« (1768) pimlouval se za

eská Politika. V. 44
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rozdlení všeliké rolnické pdy v zemi na samá drobná

hospodáství o 3—5 jitrech, doznav dle recense v orgánu

Spolenosti nauk schválení »všech rozumných kamera-

listiiv«, vyvolav však s druhé strany bystrou a ironicky

odmítavou kritiku Zauschnerovu, byl z;árove zavázán,

aby napsal uebnici, v níž by se hospodáským úední-

km dostalo také správného návodu o vrchnostenské

jurisdikci, o projednávání pozstalostí a vedení sirotích

út — pednášky jeho mly tedy krom zemdlství

podávati také pouení o zízení patrimoniálním. Buek
žádané uebnice nesepsal a zdá se, že hospodáské jeho

pednášky nesetkávaly se s valným úspchem. Buek
pednášel jako první, v Cechách veejn dosazený uitel

polní hospodáství jen do r. 1781, kdy stolice tato byla

zrušena; Josef II. ml totiž zato, že by hospodáská spo-

lenost mla immatrikulaního fondu užiti k vcem prak-

tinjším, zvi. k odmnám pilných hospodá. Téhož

roku zrušena i stolice velaská, r. 1776 pi pražské

universit zízená a od r. 1778 pod dohledem hospodá-

ské spolenosti stávavší.

Záhy však poalo se znovu jednati o obsazení hospo-

dáské stolice, prvé toho druhu i v Rakousku; zejména

r. 1786 za císaovy pítomnosti v Praze navrhováno zí-

zení zvláštní ekonomické školy v Praze, návrh však za-

mítnut. Snad v souvislosti s patentem z 1. íjna 1788, jímž

psobnost hospodáské spolenosti znan rozšíena a

název zmnn ve »c. k. vlasteneckohospodáskou spole-

nost*, byla hospodáská stolice, z fondu této spolenosti

placená, znovu obnovena a dvorním dekretem z 24. li-

stopadu 1788 profesoru pírodopisu a technologie na fi-

losofické fakult v Praze Med. Dru Schónbauerovi
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sven » uitelský úad hospodáských vd« za plat

400 zl. z fondu spolenosti a zárove vypsána z téhož

fondu cena 24 dukát na nejlepší uebnici vd hospodá-

ských. Nové tyto pednášky nebyly nucené, za to však

bezplatn pístupné. R. 1788 však naízeno, že pi pol-

ním hospodáství v Cechách, jakmile prvý kurs pedná-

šek se dokoní, nebude moci býti ustanoven nový úed-

íiík, který by se nevykázal vysvdením, že veejným

uitelem hospodáských vd byl zkoušen z vdomostí

k takovému úadu potebných.

Podle plánu zemdlských pednášek Schonbauerem

pedloženého mlo úelem stolice polnohospodáské býti

vzdlání hospodáských úedník. Tato tída lidí se prý

však rozpadá ve dv skupiny, totiž ie praktické, empi-

rické úedníky, a theoretickopraktické hospodáe.

»Prve dotení obeznámeni jsou toliko s nejobvyklejšími

postupy pi hospodáství polním, aniž dovedou udati je-

jich pravé píiny anebo pomoci sob, když se pomry
zmní nebo když nastanou pípady, jimž podobné oni

nedovedou nalézti v pamti své, v zásobárn svých zku-

šeností. Tato tída zemdlc je nejetnjší, ona se nej-

více vzpírá osvt zemdlské a posmívá píslušným

vyuovacím ústavm, ponvadž to pesahuje její obzor

pochopiti jejich užitek. ídcí prý jsou ti, kteí spojili

nauku s praxí a opatili se vším potebným vdním
základním a pomocným. — Plán pedložený sám obsa-

huje nejenom všecky hlavní obory pstování rostlin a

zvíat, ale i technologické uení o nejrznjších k zem-
dlství piléhajících vtvích prmyslových . . . jako

zejména pivovarnictví, lihovarsví, bílení pláten, pálení

vápna a rašeliny, cihláství, dobývání dehtu a potaše,

vinaství, lisování oleje atd Konec má tvoiti uení

44*
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O držení a výbru eledi a dlník; o zizování hospo-

dáských stavení; o výbru a nákupu hospodáského ná-

adí a nástroj; o koupích, odhadech a pachtech hospo-

dáských statk; o prostedcích k povznesení odbytu;

o pechovávání plodin ; o polní policii« (Bráf). Tedy pro-

gram velmi obsáhlý, v nmž vedle technických otázek

hlásí se též zetel o'bchodní, odbytový.

Po Schónbauerov povýšení r. 1789 nastalo pi hospo-

dáské stolici — jejíž representant patil spolu dle

organis. patentu z 1. íjna 1788 již úadem svým k ád-
jiým lenm vlasteneckohospodáské spolenosti, jichž

poet uren na 20 (krom 32 dopisujících) — mezivládí,

za kterého pednášel o »hospodáských vdách« pro-

fesor praktické geometrie H e r g e t, do r. 1790. kdy do-

sazen nový odborný profesor Antonín šl. Z r c h a u e r.

Pednášky samy v tištných ohlášeních filosofické

fakulty uvádjí se nejprve o sob zvlášt, pozdji obje-

vují se pechodn mezi ádnými a teprv od r. 1806 mezi

volnými. Konaly se ti hodiny týdn celý rok, od r. 1797

šest hodin týdn v pti msících zimních. Služné Zur-

chauerovo inilo zprvu 400 zl., placených z fondu vla-

steneckohospodáské spolenosti, teprv dv. dekr. z 18.

íjna 1811 bylo služné jeho zvýšeno na 1200 zl. krom
pídavku 300 zl. na hospodáské pokusy, což vše mli
však nésti stavové zemští z fond zemských. Snm
svolil, žádaje však, aby tato profesura byla pivtlena

k stavovskému uilišti technickému, r. 1806 v Praze zí-

zenému, na nmž prý se vyuuje již i jiným vdám, pro

hospodáské úedníky potebným, aby tak vznikl úpln

theoreticky i prakticky zaízený hospodáský ústav pro
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výchovu hospodáských úedník ve všech výko-nech

a vdomostech jejich povolání. Spatujeme tudíž zde již

v poátcích eské techniky poprvé vyslovenou myšlenku

zízení vyššího zemdlského uilišt ve spojení s poly-

technikou. Dv. dekr. z 17. prosince 1812 skuten sto-

lice polního hospodáství pivtlena k technickému ui-

lišti; ponvadž však tyto výklady musili dle naízení

z 18. íjna 1806 poslouchati krom filosof a kandidát

pro službu hospodáských úedník i theologové vesms
a dle naízení z 15. listopadu 1811 i právníci, pokud

chtli vstoupiti do služby patrimoniální, a v budov tech-

íiiky v Husov tíd potebné velké posluchárny nebylo,

vykládal Zúrchauer i nadále v budov university a ped-

nášky jeho ohlašovány zárove i v seznamu výklad

fakulty filosofické a právnické. Hospodáské pokusy,

íia nž pikázáno ron 300 zl., konány v Kanálské za-

hrad v Praze.

Když Zúrchauer r. 1817 zemel, suploval a od r. 1820

definitivn zastával stolici hospMDdáství polního na praž-

ské universit i technice Emanuel hr. Mích na sv. p.

Z Vacínova, nar. 1772, c. k. komoí, len a od r. 1812

-po profesoru botaniky Dru Kristiánu Mikanovi prvý

sekretá vlasteneckohospodáské spodenosti. Svdilo
by o bystrozraku editele stavovské techniky G e r s t-

n e r a, že ve svém jmenovacím návrhu z 31. srpna

1818 požaduje k ádnému vzdlání píštích hospodá-

ských úedník netoliko theoretické vdomosti o vlast-

jiím polním hospodáství, nýbrž i potebu vzdlati je

tak, aby dovedli nejen navrhnouti rzné soustavy ho-

spodaení, nýbrž také odhadnouti jejich náklad, posou-

diti výhody staršího a novjšího systému provozovacího
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a naznaiti podle místních pomr a asových okolností

i prostedky a zpsoby k jich provedení. Proto prý má
profesor polního hospodáství vykládati též návod k u

.správ hospodáství, aby odchovanci již pi
vystoupení ze škoíy vdli, jakých sil a náklad je teba
pro každou soustavu hospodaení a jaké zmny, poža-

davky a výsledky má 'v záptí každá úchylka od zave-

dené již soustavy hospodaení. A již pvodcem tohoto

nazírání jest Qerstner i Michna sám, ono znamená veliký

pokrok hospodáského myšlení proti souasnému Nme-
cku, kde proti jednostrannému pihlížení k pokrokm
teohnickým teprv daleko pozdjší doba zjednala uznání

nauce Thnenov o relativní výhodnosti soustav ho-

spodáských a o poteb hledti i k výrobním nákladm
s rznými soustavami spojeným a tedy k ekonomické

stránce výroby zemdlské. Když však Michna dle toho

zavedl od r. 1820 vedle výklad o polním hospodáství

se souhlasem Qerstnerovým ješt zvláštní výklady

o správovd hospodáské — zachovala se

po nm v knihovn dnešní rady zemdlské v rukopise

správovda o dvou dílech — bylo mu to vídeským stu-

dijním direktoriátem 15. prosince 1825 vyteno a naí-

zeno vyuovati dle pedepsané knihy T r a u t m a n-

n o v y prý bez piméšování vcí cizorodých.

Po lOletém úspšném psobení na universit i tech-

nice Michna r. 1827 zemel a nástupcem jeho na universit

i na technice stal se po nkolikaletém suplování r. 1832

žák jeho Dr. Josef Lumbe, adjunkt fysickomathema-

tické stolice na pražské universit, dlouholetý vychovatel

v rodin sv. p. Lexy z Aehrenthalu, kdež seznámil se

i prakticky s hospodástvím polním. Lumbe psobil -^

vykládaje od r. 1844—1845 již v místnostech technického
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Ústavu — záslužn až do r. 1867. dav podnt k zizování

hospodáských škol v Cechách a byv inným i pi sesta-

vování prmyslové statistiky Cech.

Zatím pokroilo zemdlské vyuování také na jiných

ústavech. V Olomouci byly hospodáské pednášky za-

vedeny již r. 1786 pro posluchae fakulty theologické,

r. 1805 zapoato ve filosofickém studiu v Olomouci s vý-

kladem pírodopisu za zvláštního zetele k zemdlství

a lesnictví, a na stavovské akademii zízena k císaovu

vybídnutí z r. 1808 od stav moravských profesura pol-

ního hospodáství a nadána slušným platem 1500 zl.

z fondu domestikálního, z nhož placeny i potebné mo-

dely a pístroje vyuovací, až do r. 1827, kdy spojena

s universitou. R. 1816 zízena zemdlská stolice na theo-

logické fakult v Brn, pozdji s filosofickým uilištm

spojená a po jeho zrušení r. 1851 na nmeckou techniku

penesená. R. 1796 zavedeny zemdlské pednášky na

universit ve Vídni, od r. 1805 byly zemdlské stolice

k rozkazu císaovu zizovány vbec na universitách, ly-

ceích a nov vznikajících technikách, r. 1814 naízeny

zemdlské pednášky na všech uilištích biskupských,

jelikož v duchovních venkovských spatováni byli ne ne-

právem prkopníci racionelního hospodaení. V Halii

bylo r. 1811 polní hospodáství na as uinno povinným

pedmtem na gymnasiích.

Ješt díve, nežli ku poátkm vyuování zemdl-
ského, došlo u nás však k didaktické péi ohornictví,
jak ostatn pochopitelno i z technické povahy hornictví

i z tehdejšího pomrn znaného významu eské tžby

hornické.
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První hornická škola v Cechách pro podízené úed-

níky (ofíicianty) hornické a hutnické byla zízena r. 1733

k podntu presidenta král. eské komory Frant. Leop. hr.

Šternberka v Jáchymov, odkud r. 1762 peložena do

Prahy (pipojena tehdy k universit a sice k íakult filo-

sofické, pod ízením báského rady Peithnera z Lichten-

íelsu) a r. 1770 peložena opt do Šfávnice v Uhrách, kde

(byla již od r. 1762 vyšší hornická škola s vyuováním
vdám pírodním a mathematice. Zárove povýšena

šávnická škola na íiplnou báskou akademii o tech ro-

nících, která pak po plných 79 let zstala jediným vyšším

hornickým uilištm v celé íši rakouské.

V konec století 18. spadají i první pokusy o nižší vy-

uování hospodáské, »Prmyslové vyuování« probo-šta

Kindermanna v letech 1780 smovalo k povznesení

nejen domácího prmyslu, nýbrž i zemdlství, zejména

ovocnictví, vinaství, zahradnictví, Ináství, chmelaství,

i zhotovování hospodáského náadí, pletení a pod., i ku

zlepšení školní docházky a zvýšení mravní úrovn ža-

ctva. »V »Oznámení pedstaveným eských obcí na ven-

kov* Kindermann eší otázku, »kterak by v Cechách

industrie nmeckého horského sedláka nejlépe se dala

rozšíiti na ryze eského rolníka anebo vbec do kraje«,

tvrd, že eský sedlák v onch vcech zstal za nme-
ckým. Nešlo tedy o njakou školu emeslnickou, ani ne

o zvláštní rolnickou, nýbrž jen o vyuování s praxí, pi-

vtlené ke škole obecné. »Industriální ústav« pražské

íiormální školy ml v oddlení chlapeckém uiti hochy,

kteí se nemínili vnovati studiu, praktickým povoláním

životním, zahradnictví a poátkm zemdlství, vinaství

atd., ml školní zahradu s oddlením zelináským, kvti-
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náským, školkou, vinicí a oddlením pro pstování píc-

jiích rostlin, žáci byli vedle pípravných prací v zahrad

piuováni setí a vysazování zeleniny, pstní a šlechtní

strom, zakládání živých plot, pracím na vinici a oše-

tování vzácnjších strom a ke ovocných, poznávání

škdc a chorob rostlin, uchovávání ovoce a zeleniny.

V Amortov škole u sv. Štpána v Praze se od r. 1780

pstovalo ve znané míe hedvábnictví a za tímto pí-

kladem i na ad jiných škol pražských. Také na venkov-

,ských industriálních školách bylo výhradným zamst-

náním chlapc štpaství, zahradnictví, chmelaství, p-

stování lnu, konopí, révy, obilí a pícnin, horhv po ven-

kov šíeno hedvábnictví, zato velaství pes známý

»Bienenpatent« z 8. dubna 1775 šíilo se jen pozvolna.

V nkterých školách shledáváme již nábhy k poát-

km vlastních škol rolnických. R. 178^—1789 v Horažo-

vicích uitel Krištof Weber vyuoval chlapce zemdl-
ství nejen theoreticky, ale zvlášt prakticky, navádje

hochy k chlévnímu krmení dobytka, k dlání kompost

a správnému ihnojení dle polohy a povahy pdy, a vod
po škole žáky na pole, aby z vlastního názoru a vlastní

prací se pouili.

První selské školy v Rakousku zízeny byly v Ce-

chách, a sice 1791 v Trnové (na Vltav) majitelem statku,

pražským knihtiskaem Janem Ferd. ze Schonfeldu —
téhož roku vyšel spis, o ní pojednávající, »První selská

škola v Cechách, která byla zízena k nauení se emesla

selského na Schónfeldském statku Trnové v berounském

kraji u Prahy, tištno v Praze ve sprosté ei selské*

— a v Zitenicích u Litomic Kindermannem, tato škola

dle všeho jen pouhá škola obecná s pivtlením zemdl-

ského vyuování, i praktického, zvlášt v štpaství.
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ovocnáství, pletení a pod. Úelem tchto škol bylo

rolnické synky v prmyslových zrunostech tak vycvi-

iti, aby si sedlák dovedl potebné náiní a náadí z nej-

vtší ásti sám zhotoviti a vedle zemdlských prací

i jisté prmyslové (kaní, pletení a pod.) dovedn vyko-

návati;, proto vedle faráe, šafáe, zahradníka byli k vy-

uování pibráni i 'ko^vá, kolá, tesa, hrní, košíká a j.

Vyuování mlo býti pevahou praktické a trvati šest

let. Avšak tento plán se nezdail — patrn se toto šesti-

leté uednictví zemdlské zdálo píliš dlo'uhým — a ob
školy záhy zanikly.

Také domácnostnímu vaení již tehdy, roku 1787

až 1788, v 2itenicích, Podbradech a j. dvata prakticky

vyuována, zvlášt na farách. V témže roce zízena

lesnická škola v Blatné u erv. Hrádku a další lesnické

školy r. 1801 ve Zlaté Korun, r. 1805 v Nových Hradech,

1828 v Plaších a 1840 v Kivoklát, r. 1801 zízen »ekono-

niický ústav kníž. Schwarzenberga v Krumlov pro vý-

cvik vzdlaných úedník hospodáských* a neznámého

vzniku »ekonomickotechnický ústav« knížete Ottingen-

Wallersteina na Zbraslavi. (Snad to je pouze ona »národní

a živnostenská škola«, kterou kníže Bedich Ottingen

r. 1835 na Zbraslavi založil a do které vedle mistr a po-

,mocník chodili v nedli a ve svátek mezi ranní a velkou

.mší i hospodái »v nejlepším mužném vku«, aby se tu

od knížecích úedník uili pdoznalství, racionelnímu

obdlávání pdy, upotebení hospodáského náadí a zá-

konm zemským, a s nimiž pak konány závrené zkou-

šky u pítomnosti knížete a honorací duchovních a svt-

ských.)

Bráf v tchto, by i vtšinou netrvalých pokusech

spolu s pednáškami zemdlskými na universit a tch-
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nice pražské právem spatuje v Cechách na pd rakou-

ské první zárodky »pozdjšího, v odborném vyuování

zemdlském v Rakousku již nyní obecn ustáleného a

ovšem tž mnohem uritji vyhranného roztídní a

odstupnní na vyuování nižší, stední a vysoké«, zá-

rodky, vzešlé z poinu interesent.

My v nich spatujeme tž sociálnhistoricky zajímavý

zjev, že od škol pro vyšší vzdlávání hospodáských

úedník, s velikou tehdy právní i faktickou mocí nad

poddaným lidem selským, tak záhy pomýšlelo se i na

odborné vzdlávání samého rolnictva, pokusy ovšem

nedokonalými, které tehdy tím mén mohly se ujmouti,

ježto konservativní zemdlec k touze po vtším vzd-

lání školském musil býti teprv donucen okolnostmi vnj-

šími, stoupající lidnatostí, nedostatkem pdy a zejména

cenovou soutží kraj druhdy vzdálených a jemu ne-

škodných.

Poátkem 19. století také v jiných zemích rakouských

došlo k zakládání škol zemdlských. R. 1813 zízena

státní lesnická škola v Mariabrunnu, arci pedem v zájmu

státu jakožto majitele velkých komplex lesních, na Mo-

rav zízena r. 1821 ze soukromé iniciativy první škola

lesnická v Daicích, v Dolních Rakousích zízena r. 1809

rolnická škola v Bósendoríu, ve St. Hradci škola vina-

ská, v Halii uinn pokus o zízení škol Ináských a rol-

nických. R. 1806 rozšíena uební osnova vídeského

ústavu zvrolékaského, v nmž mli docházeti výcviku

i zvrolékai civilní, a r. 1812 pivtlen ústav k lékaské

fakult vídeské university. Jinak stát i hospodáské

spolenosti do polovice 19. století spokojovaly se zavá-

dním pednášek na uilištích již trvajících.
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Zatím v Nmecku za píkladem Thaerovy hospodá-
ské akademie v Moglin z r. 1806 vznikla po skonení

válek napoleonských ada nových vyšších hospodá-

ských škol (akademií) — Hohenheim, r. 1826 Jena, r. 1829

Tharand, Weihenstephan a j. — na nž se pi nedostatku

vyššího zemdlského vyuování u nás i hospodáská

inteligence naše byla nucena obraceti.

Nové podnty pineslo vyvážení pdyr. 1848

a zízení ministerstva pro zemdlství a hornictví

r. 1849 i všechny veliké promny, které v polovici 19.

stol. tak hluboce zasáhly v hospodáský život Rakouska:

opuštní staleté soustavy prohibiní a utvoení jednot-

ného celního obvodu rakouskouherského, rozmnožení

komunikací, zvi. vývoj železnic, rozmach obchodu a j.

Reformní snahy zemdlskotechnické musily se bráti

tempem daleko rychlejším, nežli jaké dopouštla doba

pedbeznová. Od r. 1848 vstupuje v popedí státní pée
i v oboru zemdlské politiky a Školství zemdlského
a pozdji chápají se iniciativy též jednotlivé zem.

Již r. 1843 stavovský snm eský jednal o utvo-

ení hospodáského ústavu, který by poskytoval píle-

žitost jednak vlastníku nebo editeli velikých statk

k úplnému theoretickému i praktickému vzdlání, jednak

i vlastníku selských usedlostí a šafám nebo dohlíži-

telm velikých statk k náležitému výcviku praktickému.

Politické události zatlaily zízení takové hospodáské

školy vyšší a nižší, všemi potebnými pomckami na-

dané, do pozadí. Ministerstvo orby svolalo r. 1849 do

Vídn zemdlský kongres, který se usnesl, že nemají

býti prozatím zizovány žádné vyšší zemdlské ústavy

státní, nýbrž že si mají zemdlci osvojiti potebné theo-
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retické vdomosti na polytechnikách nebo universitách,

že však ku praktickému výcviku rolník mají býti zizo-

vány rolnické (nižší hospodáské) školy, pedevším od

spoleností hospodáských, pro nž by stát poskytoval

stipendia a pro nž by se mla vydati uebnice.

Vláda sama nesdílela toto stanovisko, naopak pe-

vzala r. 1850 na státní útraty vyšší hospodáské uilišt

v Starých Hradech uherských, již r. 1818 Albertem, vé-

vodou saskotéšínsikým, založené, které odtud až do zí-

zení vysoké zemdlské školy vídeské — také z Cech,

Moravy a Slezska pehojn jsouc navštvováno — re-

presentovalo samojediné nejvyšší stupe agronomického

vj^^uování v celé monarchii, až do poátku r. 1869, kdy

následkem uherského vyrovnání pešlo ve správu vlády

uherské.

Podle oktroyované ústavy íšské z 4. bezna 1849

pipadly zemdlské záležitosti v kompetenci snm, a

ministerstvo orby výnosem z 22. kvtna 1849 povzbuzo-

valo k zakládání rolnických škol initele zemské. C. k.

vlasteneckohospodáská spolenost v Cechách usnesla se

v r. 1850 na »základních stanovách« pro zizování škcl rol-

nických v Cechách ku vzdlání samostatných výkon-

ných hospodá i hospodáských dohlížitel a šafá pi

velkostatcích. Za úlohu školy rolnické prohlašO'váno

pedevším »všemO'žné dokonalé vyuení se ve veškerém

hospodáském emesle«, t. i v obratném vykonávání

všech runích prací hospodáských, dále v opakování a

zdo-konalování obyejných vdomostí nižších škol a po-

stupném jich vynaložení na poteby skuteného života a

zejm. rolnictví, vyuování v pírodních vdách, zkuše-

nostech, rozpotech a j. pravidlech prospšného hospo-

daení, posléze navykání pracovitosti, poíádnosti, i-
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stot, mravnosti a vážnosti zákona, jaká plyne »ze zná-

mosti o zízení obanské spolenosti*.

Škola má se zíditi »na hospodáství rozumn vede-

ném*, »jehož držitel a správce smysl chová pro vyvinutí

vlastensko-hospodáského prmyslu, jehož ástky obsa-

hují dležitéjší hospodáské vtve krajiny té, pro nž ho-

spodáská škola nejpednji stanovena jest, a které dle

rozsáhlosti své dopouštjí stálé postupné zamstnání pi-

meného potu žák«. H0'Spodáství toto musí býti

vzorné, následování hodné, avšak nikoli »zvlášt vy-

umlkované, aby držitel k vli škole ve svých zaízeních

a ve výnosu ani dost malé pekážky nebo škody neml«.

nýbrž naopak, »aby hospodáství v celku i v jednotli-

vých ástkách pimený istý výnos docíliti se snažilo,

a také ve výsledku skuten docílilo*. »Duší celé školy«

mlo býti skutené pracování pi hospodáství, tak aby

cho-vanec postupn jako dlník na hospodáství s rol-

nickou školou spojeném každou hospodáskou práci

s nejpimenjší obratností a pesností po jistý as vy-

konával a se nauil ji sám nejen dokonale provádti,

nýbrž též íditi. Podmínkou pijetí byl dokonaný 16. rok

vku, tlesná zpsobilost, školní vdomosti škol vesni-

ckých a hodin opakovaích a jistá znalost prací hospo-

dáských. Vyuování mlo býti tíleté, poet chovanc
12—24, výkonnému (praktickému) rolnictví ml vyuo-

vati správce hospodáství, s nímž rolnická škola je spo-

jena, pro theoretické vyuování ml býti zvláštní uitel

rolnictví dobe znalý, škola opatena sbírkami pírod-

nin, náadí a vzork i výkres, rolnických rostlin, ná-

stroj k vymování pdy, pokusným polem a pod.,

mly se konati obasné pochzky po vlastním hospodá-

ství i vycházky na jiná hospodáství okolní.
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Chovanci bydlí a stravují se v ústav, a to tak, jako

vesniané toho okolí, ústav jim též opatuje šat jejich

povolání pimený a u všech stejný; za své práce jsou

podle piinní a bžné ceny místní placeni. Držitel ho-

spodáství, na nmž je škola zízena, je protektorem,

vrchní ízení písluší editeli od vlastenecké hospodáské

spolenosti z jejích len ustanovenému, nejvyšší dozor

vykonává sama spolenost svým výborem. Náklad na

školu asi pi 18 žácích odhadován pi založení na 2000 zl.

st., pro vydržování ron asi 2040 zl., chovanci mli

platiti ron 50 zl., náklad za stravu a prádlo se ml za-

praviti prací, od »uenc« (chovanc) konanou.

Spolenost pijavši tyto stanovy se usnesla, abj^ pro-

zatím zízeny byly v Cechách jenom dv rolnické škály,

jedna v eském, druhá v nmeckém kraji. K žádosti spo-

lenosti vykázaH dva velmožové, kníže Adolf Schwar-

zenberg svj dvr v Rabíne na Libjicku (v plzeském

Jíraji) pro eskou a hrab František Thun-Hohenstein

dvr v Libverd u Dína pro nmeckou školu rolnickou.

Ob školy oteveny se subvencí státní a zemskou

v r. 1850; za editele rabínské školy povolán František

Horský, za editele libverdské školy rovnž Cech a

vynikající odborník, Antonín K o m e r s. Škola v Rabíne

po odchodu Horského ze služeb schwarzenberSkých po-

klesla, podobn jako díve škola krumlovská, a zmnna
r. 1867 v soukromé uilišt pro knížecí zízence, kdežto

v Libverd vedle rolnické školy zízeno r. 1852 pokusmo

vyšší hospodáské oddlení, jehož úplná organisace

^konena r. 1855 a jež r. 1866 prohlášeno za vyšší ho-

spodáské uilišt zemské.

'Ze soukromých podnik dlužno na pedním míst

jmenovati soukromou rolnickou školu, kterou r. 1856

zídil Dr. František C u p r v Kolavce u Prahy.
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Dr. Cupr, byv z národnostnídh píin zbaven místa pro-

fesorského na akademickém gymnasiu v Praze bez vý-

siužného i bez odbytného, vymohl si povolení ke zí-

zení soukromého eského vyuovacího ústavu na Kol-

avce, samot s pknou zahradou u Libn, odkud jej

pozdji peložil do Prahy jako úplné soukromé gymna-
sium a Kolavku zmnil v soukromé vyšší uilišt zem-
dlské, vlastn trojtídní stední hospodáskou školu.

Ostav, maje s poátku výborné síly uitelské, vychoval

pes ponkud volnou disciplinu adu znamenitých hospo-

dá a došel povsti i za hranicemi, byl však v rozvoji

podlomen zízením zemské vyšší hospodáské školy

v Táboe, která Kolavce odvedla nejlepší síly uitel-

ské a tím, i lepšími a soustavnjšími pomckami také

valnou ást žactva, takže koncem školního roku 1871 byl

ústav Dr. Cuprem zrušen.

Také v jiných zemích zizovány zemdlské školy

rozliných stup, jako v Dolních Rakousích r. 1850

v Neuaigen na místo uilišt r. 1849 ve Weissendorfu

zízeného, r. 1853 v Dillmannsho<fu u Vid. Nového M-
sta, 1857 v Qrossau, r. 1860 vinaskoovocnická v Kloster-

neuburce, v Halii r. 1855 Dublany u Lvova, r. 1860

Czernichów u Krakova, dílem od velkostatká, kteí

potebovali odborn vycvieného personálu pro zinten-

sivnní své výroby a mli živý podnt k zemdlskému
pokroku v siln vzrstajícím výnosu pdy, dílem od ho-

spodáských spoleností, dílem od soukromých podni-

katel.

V djinách technického vzdlávání zemdlského v Ce-

chách význané místo patí i hospodás'kým v ý s t a-

v á m. Vyvinuly se vlastn z výstav ovího bravu, které
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od r. 1830 v Praze poádala Jednota ovácká, zvláštní to

odbor vlasteneckohospodáské spolenosti eské. Za krát-

ko pistoupilo k ovcím hospodáské náiní a stroje (pluhy,

rozsívadla a pod.), jichž upotebitelnost zároverí vyšeto-

vána, pozdji hospodái vyzváni, aby vystavovali i do-

bytek. Odtud poádány bývaly výstavy vlastenecko-

hospodáskou spoleností spolu s Jednotou ováckou,

navštvovány jsouce jak od hospodá a hospodáských

úedník, tak i od mšanstva pražského.

K založení lesnického uilišt dal podnt v 1. 1853

až 1855 eský lesn. spolek a zjednával pro n píspvky

od zem, velkostatká, lesních úedník a j. píznivc.

Když byl tehdejší pedseda spolku hrab Kristián Wald-

3tein dal k umístní školy bezplatn k disposici polo-

viku svého zámku Blé a také získané píspvky do-

pouštly školu zíditi, byla r. 1855 »eská lesnická ško-la'<

v Blé otevena pod vrchním dozorem zvláštní komise,

lesnickou jednotou zízené. Aby se lépe zajistila exi-

stence školy, zídiH majitelé les k návrhu Dra Ban-

hanse zvláštní »lesnický školní spolek pro Cechy«, kte-

rému r. 1862 Lesnická jednota školu s veškerým inven-

táem pedala. Škola je nyní v Zákupech.

Na Morav zízen k návrhu c. k. moravskoslezské

spolenosti k podpoe zemdlství, pírodo- a zemznal-

ství zvláštní spolek ke zízení a vydržování lesnické

školy, která r. 1852 otevena, když jí byl kníže Alois

Liechtenstein penechal potebné místnosti v svém

zámku v Osov. R. 1867 pesídlila do zámku Sovince a

,nyní nalézá se v Hranicích.

V Halii zízeno r. 1874 zemské uilišt lesnické ve

Lvov.
eská Politika. V. 45
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Také hornickému tžení dostalo se nových škol

odborných. V r. 1830 eští stavové k podntu hrab. Ka-

špara Šternberka žádaH na vlád, aby bylo v Cechách

opt zízeno vyšší hornické uení, a to v Píbrami,

která tehdy pedstihla všechna jiná hornická msta,

i samu Sfávnici, a prof. Qerstner v svém dobrozdání

p této žádosti navrhoval, aby pro zamýšlenou akademii

bylo pi technickém ústav v Praze zaízeno priipravné

studium, asi podobn, jako jest upraveno nyní. Hornické

uilišt založeno však v Píbrami teprve r. 1849 jakožto

ústav státní, když následkem událostí roku 1848 škola

šfávnická poslucham neuherským se stala nepí-

stupnou.

V r. 1857 jednalo se o založení stediska pro »vyšší

hornické vdy« v Rakousku a volba sídla kolísala mezi

Šfávnicí, Píbramí a Vídní. Obchodní komora pražská

zakroovala tehdy, aby ped Šfávnicí mla pednost Pí-

bram, kde jsou doly zaízeny mnohem velkolepji a

úelnji, a ped Vídní Praha, protože je v srdci kraje

hornickými podniky bohatého. Za báskou akademii

byla škola píbramská prohlášena teprv r. 1865. Aka-

idemie píbramská se však netšila pízni ani u vlády ani

u parlamentu: na podzim r. 1875 rozpotový výbor po-

slanecké snmovny se usnesl, aby se položka na pí-

bramskou akademii škrtla, a poslanecká snmovna pi-

jala resoluci na slouení obou báiíských akademií, pí-

bramské a lubenské.

Zatím totiž zízeno r. 1840 stavovské uilišt hor-

nickohutnické ve Vordernbergu ve Štyrsku, které bylo

r. 1848 státem pevzato, po roce peloženo do Lubna

a r. 1865 povýšeno rovnž na báskou akademii.
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Organisace obou akademií spoívala pak na min. na-

ízení z 15. íjna 1875 . z. . 135: obsahovaly jednoroní

školy pro hornictví a pro hutnictví, v Lubn byl od r. 1852

dvouletý všeobecný kurs pípravný, na konci každého

bhu byly semestrální zkoušky.

11.

Vývoj zemdlského školství od let 1860.

Obrat ve veejné péi o školství zemdlské pinesl

nový ústavní život od let 1860. Únorovým patentem

z r. 1861 pikázána pée o zemdlství optn zemím.

Snmy zemské také skuten zahájily ilou psobnost

i v oboru vyuování zemdlského. Pedevším snaženo

se o zízení vysoké školy zemdlské. Snm eský pijal

13. dubna 1864 návrh bývalého ministra vyuování hr.

Lva Thuna na zízení vysoké školy zemdlské v Ce-

chách, v moravském snmu bylo o msíc pozdji usne-

seno vyjednávati s vládou, zdaH by vyšší hospodáské

uilišt nemohlo býti spojeno s polytechnickou školou

brnnskou, téhož roku i štýrský snm usnesl se, aby na

hradeckém Joanneu, práv na vysokou ško4u technickou

povýšeném, zízeno bylo oddlení pro hospodáství polní

a lesní. Snahy zemí po vlastních vysokých školách zem-
dlských narážely však na odpor stoupenc centralismu,

nyní po vyrovnání z r. 1867 alespo pedlitavského.

Agrární kongres r. 1868 vyslovil se prO' zízení vysoké

školy zemdlské z prostedk státních ve Vídni; národo-

hospodáský výbor poslanecké snmovny shodl se s nov
obnoveným' ministerstvem orby o trojstupovém systé-

mu vyuování zemdlského: nižší rolnické školy pro

malé rolnictvo, stední pro vtší statky, a mimo to jednu

vysokou školu pro vdecké vzdlávání zemdlské a

45*
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pro vyšší úednictvo velkostatk a zemdlských pr-
mysl, a poslanecká snmovna vyzvala vládu, aby ped-
ložila osnovu zákona o zízení takovéto školy.

Poátkem r. 1869 pešlo zemdlské vysoké uilišt

v Starých Hradech uherských následkem zmnných
ústavních pomr v íši ve státní správu uherskou a

otázka úpravy vysokého uení zemdlského stala se

v Rakousku tím akutnjší. Vláda r. 1871 podala nejprve

osnovu na zízení vysoké školy rolnické, kterou však již

r. 1872 nahradila osnovou na aktivování vysoké školy

pro zemvzdlání (Hochschule fur Bodenkultur) a tedy

i pro lesnictví. Protože však byly vysloveny pochyb-

nosti o kompetenci íšské rady, pedložila vláda novou

-osnovu toliko o úhrad výdaj pro tuto školu ve Vídni,

která se dne 3. dubna 1872 stala zákonem. V íjnu 1872

škola (o tech ronících) otevena, zatím jen s oddlením
rolnickým, sekcí lesnickou doplnna teprv 1875 za sou-

>asného zrušení lesnické akademie v Mariabrunnu.

Poátkem r. 1878 pešla vysoká škola pro zemvzd-
lání ve Vídni z ressortu ministerstva orby do vyuování
a téhož roku zrušeno dosavadní administrativní dlení

školy ve dv zvláštní sekce a profesorská kollegia a

zavedena jednotná správa, r. 1881 zavedeny theoretické

státní zkoušky pro zemdlce a lesníky a r. 1883 uveden

v život tíletý uební kurs ku vzdlání kulturních tech-

nik.

Také v Cechách nastal zakládací ruch. První eská
rolnická škola na schwarzenberském panství v Rabíne

sice pes to, že mla pedevším vychovávati ádné hospo-

dáské zízence pro službu na panstvích, neuzavírala se

i tm, kdož nebyli ve službách knížecích; nicmén po-
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teba všeobecného vzdlání zemdlského vyžadovala,

aby zizovány byly hospodáské školy rázu více veej-

ného, všeobecn pístupné a náležit dislokované. R. 1860

zízena hospodáská škola v Neumtelích. R. 1862 založilo

msto Chrudim rolnickou školu a otevelo ji na rok

zatímn jako oddlení mstské školy reální, již r. 1863

byla pak škola umístna v najatém dvorci hrabte

Sporka, téhož roku založena obcemi okresu roudnického

rolnická škola v Hracholuskách a souasn rolnické školy

v Opon a Stžerech, r. 1862 hospodáskými spolky

okres kadaského a žateckého nmecká rolnická škola

v Kadani.

Školy v Neumtelích a Stžerech, kde byl editelem

Dr. Jan B. Lambl, tajemník hrabte Harracha, nemly
dlouhého trvání; škola libeská pestala piJsobiti v letech

1870., schwarzenberská škola rabínská zrušena teprv

r. 1892, ostatní se zachovaly, arci v jiném zaízení, až na
naše dny.

Po eském venkov František Horský z Horkys-

feldu pracoval »polními kázáními* k šíení technického

pokroku a zejména hospodáství stídavého mezi drob-

nými hosFK>dái, daruje jim asto i hospodáské náadí,

nabádaje ke spojování prmyslu s hospodástvím a pod.

R. 1864 zemský snm zorganisoval hospodáské škol-

ství, rozlišuje školy rolnické, vyšší školy hospodáské a

hospodáskoprmyslové a vysoké uení hospodáské

(akademie). Zizování škol rolnických pro rolnictvo a nižší

orgány správy hospodáské zstaveno za podpory zem
interesentm. Ostatní dv kategorie, jež byly ureny ke

vzdlávání držitel, nájemc a úedník vtších statk a

hospodáskoprmysíových závod nebo též uitel a

badatel v oboru hospodáském, pomýšleno zizovati
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Z prostedk zemských pro ob národnosti. Ku zízení

akademie z prostedk zemských však nedošlo; zato

bylo r. 1866 vyšší oddlení hospodáské školy v Libverd

a vyšší hospodáská škola v Táboe, téhož roku zalo-

žená, prohlášeny za zemská vyšší hospodáská uilišt

(nižší rolnická škola v Libverd, peložena r. 1879 do

eské Lípy). R. 1870 zízena rolnická škola v Písku a

r. 1872 v Klatovech.

Na Morav vznikají rolnické školy: první eská r. 1865

po tyletém piicvání olomoucké poboky c. k. mo-

ravsko-slezské hospodáské spolenosti brnnské zá-

sluhou moravského »polního kazatele«, profesora nmecké
reálky olomoucké J. R. D e m 1 a, v Perov, r. 1866

v Ivanicích a r. 1867 ve Velkém Meziíí a nmecké
r. 1864 v Novém Jiín, r. 1867 v Sumperce a r. 1868 ve

Znojm, r. 1874 zizuje rolnickou školu Kromíž. Usnese-

ním snmovním z r. 1875 zmnny rolnické školy eská

v Perov a nmecká v Nov. Jiín ve stední školy hospo-

dáské, pi emž rolnická škola perovská, okresními

hospodáskými spolky okolními vydržovaná, peložena

do Klášterního Hradiska u Olomouce, souasn pevzala

zem ve Slezsku stední hospodáskou školu v Horních

Hemanicích. r. 1869 hospodáským spolkem pro severo-

západní Slezsko jakožto rolnická škola založenou a

r. 1872 v stední školu zmnnou.
Téhož roku 1869 založeno stední hospodáské uili-

št Francisco-Josephinum v Módlingu.

Také v Horních Rakousích i v Tyrolsku zizují se

v týchž letech rolnické školy, r. 1874 vzniká c. k. vyšší

uilišt pro vinaství a ovocnictví v Klosterneuburku a

vyšší lesnické uilišt polské ve Lvov.
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V Halii pevzala dále zem roku 1878 školu

dublanskon, pvodn od c. k. hospodáské spolenosti ha-

liské roku 1855 jako tíletá stední škola založenou, na

statku pro školu z dobrovolných píspvk zakoupe-

ném. Ro-ku 1873 obdržela škola název »vyššího ui-

lišt«, roku 1880 reorganisována a zízeny pi ní labo-

ratoe chemická, botanická a zootomická a 1886 kul-

turntechnická. Souasn r. 1855 založila zemdlská
spolenost v Krakov na zakoupeném statku v Czerni-

chów u Krakova »praktickou hospodáskou školu«

s dvma oddleními jednak pro hospodáskou ele nižší

kategorie, jednak pro lepší služebnictvo a pro výchovu

samostatných menších rolník, ob po dvou ronících.

Ale tento pvodní ráz a úel školy nedal se dlouho udr-

žeti, hlásilo se hojn chovanc s lepším vzdláním škol-

ním a proto po reorganisaci v r. 1865 a po pevzetí zemí

r. 1880 zmnna v zemskou stední školu hospodáskou.

V Bukovin zízeno zemdlské uihšt v Cerno-

vicích r. 1871 zemským zákonem a r. 1888 reorganiso-

váno v zemskou stední školu hospodáskou.

Roku 1871 c. k. vlasteneckohospodáská spolenost

v Praze uvedla v život ovocnáskovinaskou
školu v Trojí. Spolenost již díve po léta vydržovala

»pomologickou zahradu« na vinici Kozace, r. 1830 na

Král. Vinohradech zakoupené, protože však výsledky

ovocnaení zde neuspokojovaly, zakoupena r. 1870 od

knížete Arnošta Windischgrátze usedlost »Popeláka«

v Tróji, kam vzácnjší stromy a zahradní pedmty pe-

neseny. Energií Dra J. B. Lambla, který vedle své mimo-

ádné profesury polního hospodáství a správovdy na

technice ml vrchní dozor nad vyšším hospodáským
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Ústavem v Táboe a nad nižší hospodáskou školou

v Chrudimi a nyní ujal se i myšlenky nového ústavu

pomologického, sehnány penžité prostedky i na

zízení a vydržování nového uilišt pi pomolo-

gické zahrad i na stipendia pro nema'jetjné cho-

vance. Ústav, r. 1871 otevený, ml nejen vychovávati

dovedné štpae, sadae a vinae, nýbrž i pstovati a ší-

iti ušlechtilé odrdy ovocné a révní. Vyuovací bh
theoretickopraktický byl prozatím jednoroní, vyuování

bylo oboujazyné, vlastní žáky ústavu tvoili stipendisté

{internisté), externisté a hosté, do r. 1887 pijímali se

i praktikanti na 2S léta s bezplatným bytem a vyuová-

ním. Po rozpuštní vlasteneckohospodáské spolenosti

vedl správu ústavu nejprve zvláštní komitét zemským

výborem zvolený, pak zvláštní odbor zemdlské rady,

od r. 1894 zemský výbor království eského. R. 1893

zaízena pi ústav pokusná stanice pro prmyslové

zpracování ovoce, r. 1894 ústav promnn ve dvouletý

s kratšími kursy speciálními.

V desítiletí 1881—1890 zemský snm eský pikroil

k nové organisaci hospodáského školství v Cechách,

roztídiv je na tyi kategorie: zimní hospodáské školy,

ikteré mají mládeži z obecné školy vyšlé zjednati v nej-

kratší dob s nejmenším finanním nákladem pimené
vzdlání, zejména theoretické, školy rolnické, stední

hospodáské školy a vyšší hospodáské ústavy zemské.

Rolnické školy v Chrudimi a v Roudnici (ob r. 1885) a

v Kadani (1887) zmnny ve stední školy hospodá-

ské, zimní hospodáské školy vznikly r. 1883 v Jiín,

1884 v Novém Bydžov a Kuklenách, 1885 v Chrudimi a

v Roudnici (vedle stedních škol hospodáských) a v Ra-
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kovníce, r. 1886 v Ces. Brod, Hoovicích a v Litomyšli,

r. 1887 v Sedlanech, r. 1888 v Jind. Hradci a v Hum-

polci, r. 1889 v Lounech a Rokycanech, nmecké vznikají

r. 1883 ve Sluknov, r. 1887 v Liberci, r. 1888 v Kadani

a r. 1890 ve Frýdland. Hlasy po lidových školách pro

/rolnický dorost obojího pohlaví pimly dále ke zizo-

vání škol hospody ských (r. 1887 Stžery).

Také rolnické školy, organisované po dlouhých

diskusích o otázce vyuovací doby jednoroní i dvou-

leté posléze se dvma roníky, vznikaly hojn i v letech

1880; r. 1883 obdržela rolnickou školu Mladá Boleslav,

r. 1884 Kutná Hora a Rakovník, r. 1886 eské Budjo-

vice školu eskou i nmeckou.

R. 1884 reoTganisovány i vyšší hospodáské
školy v Táboe, a Libverd. Pvodn pijí-

máni v Táboe absolventi nižších škol stedních za po^-

sluchae, v 1. 1876/7 již pouze do pípravného roníku (do

prvého roníku se vyžadovala praxe a zkouška), škola

promnna v trojtídní. R. 1882/3 pijímali se ke dvou-

letému studiu beze zkoušky jen maturanti. Vláda nebyla

— snad aby zemdlské škole vídeské zstalo nesporné

privilegium jediné vysoké školy v Rakousku — naklo-

íina vzestupnému smru školy táborské, i žádala již

ped r. 1881, aby škola se vzdala svého zízení a ustro-

jila se v hospodáskou školu stední zízením i názvem,

emuž arci v echách drazn se openo. R. 1884 snm
království eského pijal statut o reorganisaci vyuo-

vání na vyšších hospodáských školách v Táboe a

Libverd, uriv dobu vyuovací na dv léta a pedepsav

pro pijetí poslucha stedoškolské vysvdení ma-

turitní; toto usnesení však neprovedeno, nýbrž po rúz-

jiých zmnách ustálen poet roník na dva s kursem
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pípravným a pijímáni žáci s úplnou nižší stední školou

do kursu pípravného a s šesti roníky stední školy

nebo s maturitou na stední hospodáské škole do I. ro-
níku jakožto posluchai ádní.

Na Morav snm r. 1883 rovnž usnesl se na nové

organisaci rolnických škol moravských, které mly ve-

sms býti opateni^ vhodným hospodástvím; nov
vznikla však jen r. 1885 eská rolnická škola v Bzenci

a v 1. 1880—1888 ti zimní školy hospodáské.

Po píliš náhlém rozmachu v zakládání zemdlských
škol již od let 1890 ozývaly se hlasy po uvolnní tempa

pi zaizování a po energitjší pozcrnosti na zdokona-

lení a vnitní vybudování škol. Také snm i zemský

výbor eský zaujaly stanovisko, nezizovati zatím škol

nových, dokud školy již zízené nebudou náležit vy-

praveny ádnými školními budovami, uebnými pom-
ckami a školním hospodástvím a dokud nebudou ádn
upraveny všechny pomry na školách již zízených, aby

školy vyhovovaly svému úelu jak návštvou, tak vý-

sledky vyuovacími.

Nicmén ruch ve zizování nových a nových škol ho-

spodáských neustal, naopak práv poslední dv desíti-

iletí jsou obdobím nejvtšího jejich íselného vzrstu.

Stoupl-li poet škol hospodáských v desítiletí 1880 až

1890 ze 65 na 103. vzrostl v letech 1890—1900 na 165

a do r. 1910 na 214, tedy v posledních tech deceniích

poadem o 38, 62 a 49.

Tohoto vzrstu úastní se všechny kategorie škol

zemdlských. R. 1890 zizuje stát zemdlské oddlení

pi universit v Krakov. R. 1895 vzniká pivovarská

akademie ve Vídni a soukromá vyšší škola ovocnická
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a zahradnická v Lednici na Morav, r. 1899 eské spol-

kové vyšší lesnické uilišt v Písku a r. 1900 zemské

vyšší lesnické uilišt pro rakouské alpské zem
v Brucku nad Murqu ve Štyrsku.

Rolnické školy vznikají: nové eské r. 1892 v Plzni

a v Rakovníce pemnou ze zimní hospodáské, r. 1895

v Kostelci n. Orlicí, r. 1897 v Humpolci a Vysokém Mýt,
& nmecké r. 1888 v Trutno-v, r. 1891 v Chebu a r. 1892

v Litomicích.

Souasn poínají se rolnické školy pizpsobovati

rázu význané zemdlské produkce v jednotlivých kra-

jích: vedle pomologického ústavu v Trcji (1871) a

vinaskoovocnické školy na Mlníce (1885) vznikají

nyní pemnou ze zimních škol hospodáských rol-

nickochmelaská škola v Rakovníce (1892) a rolnicko-

Ináská škola v Humpolci (1897) a dále rolnickolukaská

ve Vys. Mýt (1897), která koncem 1906 rozdlena v sa-

mostatnou školu lukaskou vedle rolnické, r. 1888 rol-

nickolnáská škola v Trutnov, r. 1892 rolnická a ovoc-

nickovinaská škola v Litomicích (ze školy ovocnicko-

vinaské r. 1885 otevené).

Zimní hospodáské školy oteveny po r. 1890: eské

r. 1893 ve Volyni, r. 1894 v Slaném a Táboe, r. 1895

v Benešov a Strakonicích, následujícího roku v Opon,
r. 1897 v Beroun a v Brandýse nad Labem; nmecké
oteveny r. 1895 v Žatci, Šluknov a Stodech, r. 1897

ve Velké Vsi u Broumova.

Samostatné hospod yské školy teprve v tomto

období hojnji zizováni''; po první hospodyské škole

r, 1887 v Stžerách následovaly školy r. 1897 v Lounech,

r. 1898 v Nmeckém Brod, nmecké r. 1890 ve Frýd-
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land, kde o ti léta pozdji zízena i škola mlékaská,

a r. 1894 v eských Budjovicích.

Pestávka deseti let, která uplynula v zakládání no-

vých zimních hospodáských škol — teprv r. 1907 zíze-

ny nové v Peloui a (nmecká) v Choustníkov Hradišti,

r. 1908 v Hlinsku — vyplnna zizováním letních h o-

s p o d y s k ý c h k u r s pi zimních školách hospodá-

ských; v r. 1899—1901 následovaly poadem Opono,
Chrudim a Roudnice, Sedlany, r. 1903 Benešov a Hoo-
vice, r. 1907 Rokycany, r. 1908 Hlinsko, Pelou, Slaný,

r. 1910 Tábor a r. 1911 Litomyšl, teprve v r. 1908 pi-

chází pak s nmeckým hospodyským kursem Kadaíi

a r, 1912 Šluknov.

R. 1901 pevzaty v zemskou správu stední hospo-

dáské školy v Chrudimi a v Kadani a r. 1904 v Roudnici.

Na Morav jest doba asi od polou 'let devadesá-

tých vyznaena pehojným zakládáním zimních škol ho-

spodáských, z nichž první arci sáhaií vznikem v dobu

dívjší (r. 1880 Místek, r. 1886 Boskovice, r. 1888 Vy-

škov, r. 1890 Prostjov, škol nmeckých neítaje), avšak

teprv od r. 1894 následují po Tišnovu r. 1895 Jihlava

(eská) a Morav. Tebová (nmecká), r. 1896 Daice,

Holešov, Litovel a Rymaov (nmecká), r. 1907 Námš,
Rožnov, Uherský Brod a Jihlava (nmecká), r. 1898

Velká Byteš, Hranice, Kojetín a Šlapanice, r. 1900 Podivín

a Loštice, r. 1901 Jaromice a Napajedla, r. 1902 By-

stice a Tebí a roku následujícího Slavkov, po nko-

likaleté pestávce pak opt v 1. 1907—1909 eské školy

zimní v Kyjov, Zábehu n. O., Kopivnici-Píboe a

Znojm, r. 1912 ve Vizovicích, Devo^hosticích a Perov,
nmecké školy r. 1899 Unov a Píkazy, 1908 Modíce a

1910 Sucholazy (mor. enkl. ve Slezsku). R. 1908 otevena
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po pevzetí rolnické školy do správy zemské v Kl- Hra-

disku eská škola hospodyská. R. 1910 veškeré zimní

hospodáské školy na Morav pevedeny ve správu

zemskou, podobn již r. 1907 rolnická (od r. 1901 rolnicko-

chmelaská) škola v Klást. Hradisku u Olomouce.

R. 1906 uvedeny v Cechách v život nové odborné

školy 1 u k a s k é, které nevychovávají hospodáe,

-nýbrž mistry lukaské (melioraní), kteí jsou ureni

k provádní menších prací melioraních a jako výpo-

mocný technický personál pro úady melioraní a pro

kanceláe úed. oprávn. kulturních technik a inženýr.

Vyuují tu krom pedmt obecn vzdlávacích a po-

mocných uitelé-kulturní inženýi hlavn provádní dre-

íiáží a zavodování a s tím souvisícím stavbám vodním

a vodovodm, zemním pracím a stavb silnic, scelování

pozemk a pod. a provádí se praxe melioraní. Velko-

statky s velkým luním hospodástvím i obce a okresy

získávají tím vlastní odborníky pro meliorace pozemní

a po pípad i pro stavbu a udržování obecních a okres-

ních silnic. Pijetí do školy pedpokládá již absolvovanou

mižší hospodáskou nebo mšanskou školu. Školy lu-

kaské zavedeny r. 1906 ve Vysokém Mýt (eská) a

v Chebu (nmecká) reorganisací dosavadních škol rol-

nickolukaských pro absolventy, kteí se hodlali vno-
vati provádní staveb luních a úprav drenážních, nedo-

staujících, ve školy dv, v rolnickou a v lukaskou, pod

jednou správou, ale s úpln rozdleným žactvem.

R. 1906 dostalo se posléze eskému školství zem-
dlskému vysoké školy zízením tyletého zemdl-
ského odboru pi eské vysoké škole technické
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V Praze. Dosud byla na eské technice jen stará stolice

pro polní hospodáství a správovdu, kterou po pensiono-

vání Dra Josefa L u m b e, povýšeného pi tom na

šlechtice z Malonic, pevzal v dubnu 1867 soukr. docent

téhož pedmtu Dr. Jan L a m b 1, který — konav do

r. 1869 výklady v obou zemských jazycích — pi rozd-
lení pražské polytechniky v ústav eský a nmecký pe-
stoupil k ústavu eskému, kdežto na technice nmecké
v Praze došlo k optnému obsazení docentury hospodá-

ství polního teprve r. 1888. Lamblem dostalo se snahám

o eské vysoké uení zemdlské v Praze znaného
povzbuzení.

Snaha o pilenní zemdlského oddlení k tech-

nice pražské byla již velmi stará: již r. 1811 stavové na

snmu se v tom smyslu usnesli, r. 1869 a 1871 vlaste-

neckohospodáská spolenost a pozdji po zízení vysoké

školy zemdlské ve Vídni opt r. 1874 na základ pa-

mátného promemoria Lamblova profesorský sbor tech-

niky usilovaly o zízení zemdlského oddlení, r. 1878

žádal o totéž snm eský a r. 1880/1 optn eská tech-

nika, tehdy již postátnná, r. 1900 vláda slíbila aktivo-

vati toto oddlení již rokem 1901; zemdlská rada (e-

ský odbor) r. 1904 znovu doporuila vlád zízení tohoto

oddlení, které má však býti prý jen poátkem ke zízení

úpln samostatného vysokého uení zemdlského
v Praze. Po dlouhém jednání o podrobnostech uební

osnovy mezi eskou technikou a ministerstvy vyuování

a orby konen Nejvyšším rozhodnutím z 26. íjna 1906

(min. vyn. z 30. íjna 1906 . 41.213) zízení zemdlského
oddlení na eské technice škol. rokem 1906/7 schváleno.

Zato zstaly dosud bez výsledku eské snahy o zí-

ízení zvrolékaské školy v Praze. Minister-
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stvo vyuování jednalo o tom sice již r. 1855; r. 1878

svolána eským místodržitelstvím anketa, na které mlo
býti o zízení eského zvrolékaského ústavu defini-

tivn roziiodnuto. Od té doby na snmu i na íšské rad
mávrh na zízení tohoto uiHšt nkohkrát odhlasován,

r. 1896 snmovní resolucí za souhlasu Nmc vyzvána

vláda, aby zídila v Praze zvrolékaskou školu s vy-

uovací eí eskou a nmeckou, jež by mla spolené

pouze sbírky, klinické pomcky, budovy, stáje a po-

tebné pedmty k demonstracím, téhož roku navrhl posl.

Dr. Kindermann, aby byla zízena "nmecká zvroléka-

ská škola v Chebu nebo ve Frýdland. Také sjezdy e-
ských zvroléka, pírodozpytc a léka, sjezd agrární

strany, eský odbor zemdlské rady a j. initelé do-

máhali se resolucemi a peticemi zízení zvrolékaské

iškoly v Praze, poukazujíce, že v Nmecku je celá ada
vysokých škol zvrolékaských, kdežto v rakousko-uher-

ské monarchii pouze jedna ve Vídni, navštvovaná tém
z polovice posluchai slovanskými a víc než tvrtinou

Cechy, jedna ve Lvov a jedna v Budapešti, kdežto zem
koruny eské pes vynikající jejich dobytkáství nemají

školy zvrolékaské, ba není ani komise pro fysikátní

zkoušky zvrolékaské, které se již skoro po 40 let konají

krom Vídn v Inšpruce, Št. Hradci a Lvov, do kte-

rýchžto mst eští kandidáti ke zkouškám musejí do-

jíždti. Pes stálý citelný nedostatek zvroléka v Ce-

chách otázka zízení eské školy zvrolékaské v Praze

za celých 60 let valn nepokroila.

Pokud se týe škol hornických, byly nejvyšším

rozhodnutím z 31. ervence 1904 ob báské akademie

v Píbrami i Lubn povýšeny na »vysoké školy montani-
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stické« se dvma tyletými odbornými školami pro hut-

nictví a pro hornictví; k absolvování obou odborných

škol potebí je pti let. K pijetí za ádného posluchae

vyžaduje se maturity gymnasijní nebo reální. O zaklad-

eních a všeobecných technických disciplinách je zavedena

první, všeobecná státní zkouška; druhá, odborná státní

zkouška skládá se ze zkoušky theoretické a praktické.

Školám propjeno i právo promoce na doktora vd
montanistických.

Kdežto vysoké školy báské jsou ureny ku vzdlání

vyšších úedník hornických a hutnických, úedník
státních horních úad a báských inspektor, slouží

k výcviku dozorího personálu pi hornictví hornické

školy, zízené bu státem (v Píbrami a Wieliczce), nebo

zemí (v Lubn a Boryslawi), nebo interesenty {v Duch-

cov. Mor. Ostrav a Celovci), nkdy se zvláštním kur-

sem pípravným. K pijetí vyhledává se obecnoškolské

vzdlání a nkolikaleté praktické zamstnání pi hor-

nictví.

Píbramská báská akademie a pozdji vysoká škola

montanistická mla býti mezinárodní vysokou školou pro

báské posluchae všech zemí severních, kdežto v Lubn
se mli sousteovati posluchai jižního Rakouska. Ve

skutenosti jsou posluchai vtšinou Slované — krom
Cech také Poláci a fnovji též Jihoslované. Nmci usilují

ítudíž, aby vysoká škola v Píbrami byla bu zrušena

inebo prohlášena za eskou a aby pro nmecké báské

akademiky byla zízena nová vysoká škola v Cechách

severních.
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III.

Dnešní soustava zemdlského vzdlávání v Rakousku.

Dnešní zemdlské vzdlávání v perozmanitých jeho

tvarech lze dliti ve vyuování školské a mimo-
školní, které se dje koovnými pednáškami a kursy,

vyuováním v armád, obasnými speciálními kursy pi

školách pro zemdlce prakticky již inné nebo pro

uitele škol zemdlských, kdežto vyuování školní

dje se bu v samostatných odborných školách

zemdlskj-xh nebo je pilenno ke školám jiného

rázu a smru. Samostatné odborné školy jsou pak bu
všeobecné, jež mají za úel vyuování v celém

oboru hospodáství polního a lesního zpsobem, ped-

chozímu vzdlání žactva pimeným, nebo speciální

školy, jež se obmezují na urité jednotlivé odvtví zem-
dlské innosti.

Pi odborném školství zemdlském
cílem školského vzdlávání jest jednak vyuování

v technice zemdlské (iwznávání mechanické a

chemické povahy pdy, pizpsobení a zlepšení její dle

zvláštních požadavk pstných kulturních rosthn, zna-

lost nového náadí a stroj v hospodáství), jednak vzd-

nání ekonomické, aby totiž rolník dovedl netoliko

z pdy s využitím jejích pirozených podmínek i techni-

ckých znalostí docíliti co nejvtšího naturálního
výtžku, nýbrž aby dovedl též výrobu tak zaíditi, aby

pi prodeji dosáhl co nejvtšího výtžku penžního,
konen též, aby uzpsoben byl pro úastenství v záleži-

tostech veejných. Organisace škol zemdlských se ídí

dle toho, jsou-li ureny pro vzdlávání drobného a sted-

ního rolnictva i pro hospodáské úedníky, pachtýe a

eská Politika. V. 46
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majitele vtších statk, i také pro výcvik odborného

uitelstva zemdlských škol nebo i pro samostatné ba-

dání vdecké. Na každém stupni pak poskytují školy

zemdlské ucelené vzdlání odbarné v takovém roz-

sahu, jakého potebuje zemdlský dorost, pro njž jest

škola urena, školy nižší nejsou tedy prpravou škol

vyšších stejn jako školy prmyslové.

Technického výcviku praktického bylo docilováno zá-

sadou odedávna obecn schvalovanou, slouiti v zemdl-
ském vyuování nauku s praxí, v tom smyslu totiž. »aby

všeliké odborné výkony zemdlské nebyly jen ped škol-

iními lavicemi popisovány a vysvtlovány, nýbrž také

v živé skutenosti na poli a ve dvoe pedvádny a to jak

možno za aktivního spolupsobení žák« (Bráf). V nejstar-

ších našich pokusech o zemdlská uilišt na konci 18. a

v první polovici 19. vku tato praktická stránka dokonce

pevládá. Nejstarší »selská škola« v Trnové r. 1791 —
první to nižší škola zemdlská v Cechách a v celé íši

— byla vlastn jen »soustavn upraveným, na šest let

vypoteným uednictvím pod výhradným vedením úed-

níkv a zízenc statkových. « První školy pro vypsto-

vání úedník hospodáských a lesních, od velkostatká

samostatn zízené, opíraly se o velkostatek a ustavinou

innou úast žák v bžných hospodáských výkonech,

které mly vrch nad vzdláváním naukovým, a i pi

prvních samostatných uilištích vysokoškolských —
Staré Hrady uherské, lesnický ústav Mariabrunn — po-

kládán praktický »demonstraní objekt« za nutný. Také

v cizin hospodáské akademie, Thaerovou v Móglinu

poínajíc, zizovány vesms na statcích venkovských.

Hospodáství školního nebylo jen pi rolnických a les-
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nických pednáškách, jež pi universitách a ústavech

polytechnických již z ásti v 18. stol. 'byly zavádny,

rovnž ne pi vysokých školách zemdlských, ve velko-

mstech nov zakládaných, kde rozhodoval zetel na

pístupnost pomcek i podnt pro vdeckou práci ui-

telv i žák, aniž u zimních škol hospodáských.

I pi tch druzích škol, jež zstaly v tsném spojení

s njakým hospodástvím, vyuování školské pokrokem

itheoretických vd pírodních i nauky o jejich upotebení

v rzných technikách výrobních nabylo pevahy nad

výcvikem praktickým, školní hospodáství bylo jen

pomckou k názornému vnímání a vštípení technické

stránky výroby zemdlské, podobn cviným dílnám

odborných škol prmyslových. Výnosová stránka z-
stávala bez povšimnutí, nanejvýš s hlediska finanního

se snaženo, aby školní statek alespo^ do jisté míry zú-

rokoval znaný kapitál v nm uložený a pispíval tak

ke hrazení vydržovacího nákladu školy, avšak pes to

»není pramene úedního, z nhož by možno bylo nabyti

zevrubnjšího pouení o výsledcích tch hospodáství

íiejen po stránce technické, nýbrž i výnosové* (Bráí).

Rozeznáváme ve školství hospodáském:

1. vysoké školy zemdlské a lesnické
ipro vdecky prohloubené vzdlání a vdecké badání ze-

jndlské vbec, pro vzdlání vlastník, nájemc a e-
ditel velkostatk, pro uitele stedních škol hospodá-

ských, úedníky hosp. zastupitelstev zájmových a pod.

Vyšší zemdlské vyuování bylo nejprve v 18. stol.

lUdíleno na universitách jako ást vdy kamerální a pro

státní úedníky. 0'd po. 19. stol. zaizována souasn
s rozmachem zemdlství zvláštní uilišt, zejm. v N-

46*
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mecku, pi nichž, jak eeno, pvodn kladena rozhodující

váha na organické spojení s vtším racioneln provozo-

vaným hospodástvím (tak Thaer 1806 založil první zem-
dlskou akademii na svém statku Móglinu). Teprv od let

J860 následkem útok Liebigových proti iso^lování ho-

spodáských akademií provádno sluování jich s uni-

versitami a polytechnikami; pouze akademie v Hohen-

heimu a Weihenstefanu zstaly samostatnými. Dnes

jsou vysoké školy zemdlské bu samostatné, jako

v Rakousku, v Dánsku (Kodani), nebo pilenné k uni-

versitám (v Nmecku, Bulharsku, Srbsku, dílem i v An-

glii a v Americe) i polytechnikám (Curych, Milán) nebo

zemdlská oddlení universit (Krakov) a vysokých škol

technických (Praha); ve Francii jest od r. 1876 Institut

Jiationale agronomique s vyuováním dvouletým, v Bel-

gii Institut agricole de FKtat, podobn ve Švédsku a

Norsku. Spojeny s nimi bývají laboratoe, výzkumné

•ústavy, pokusná pole a pod.

V Rakousku jsou:

1. Vysoká škola zemdlská ve Vídni má poskytovati

vdecké vzdlání v hospodáství polním a lesním; od

r. 1905 tyletá, díve bývala tíletá. Jsou ti hlavní sm-
ry: zemdlský, lesnický od r. 1875 a kulturn technický

od r. 1883. Díve bývaly zvláštní sekce (zemdlská a les-

nická) podobné fakultám, od r. 1878 je však jednotný

sbor profesorský. Škola má rektora každoron vo-

leného. Podmínkou pijetí je maturita gymnasijní nebo

reální, pro mimoádné posluchae vyžaduje se vk 18

Jet a pimené vzdlání. Panuje vysokoškolská svo-

boda vyuování a uení, zkoušky jsou »prospchové«

z jednotlivých pedmt, státní zkoušky, a sice ti pra
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.odbory zemdlský a lesnický a dv pro kulturntech-

nický, jež lze skládati bhem studií, po absolvování

mohou kandidáti prvých dvou odbor skládati zkoušky

diplomové. Od r. 1905 má škola právo k udílení do-

ktorátu.

Vysokou školou zemdlskou v širším smyslu jest

od r. 1897 též »vojenský zvrolékaský ústav a zvro-

lékaská vysoká škola« ve Vídni, tyletá, podízená mi-

nisterstvu vojenství, s posluchai ádnými, jimiž mohou

býti jen absolventi gymnasií nebo reálek s maturitou, a

s posluchai mimoádnými, pro nž vyhledává se vk
18 let a potebné vzdlání pedchozí, a dále polský zvro-

lékaský ústav ve Lvov, r. 1881 zízený.

2. Vedle samostatné vysoké školy zemdlské ve

Vídni patí k vysokým školám pro zemdlské vzdlání

v Rakousku též polské zemdlské studium na

universit v Krakov (od r. 1890) a zemdlský
odbor na eské vysoké škole technické v Praze .{od

r. 1906). Krakovský ústav je tíletý, pomrn etn na-

vštvovaný (frekvence r. 1912 245 p>oslucha, na ty-
letém zemdlském oddlení pražské techniky jenom

152 poslucha); absolventi škol reálných s maturitou

jsou tam posluchai mimoádnými, mohou však konati

studia dle pedepsaného plánu uebního a skládati zkou-

šky. Ústav krakovský ml také 18 posluchaek (z toho

15 ádných).

Odbor zemdlský na eské vysoké škole technické

v Praze je tyletý, pro posluchae platí obecné pod-

mínky pipuštní na vysokou školu technickou. Státní

zkoušky jsou dv, všeobecná, skládaná bhem studií,

a druhá, odborná, po skonení. Také poslucham to-

hoto oddlení je pístupen doktorát vd technických.



646 DNEŠNÍ SOUSTAVA ZEMÉD. VZDLÁVÁNÍ V RAK.

II. Vyššími uilišti a druhou kategorií hospodáských
škol jsou naproti stedním školám se zetelem k podmín-
kám pijetí a uebnímu cíli »hospodáské aka-
demie«, v Pedlitavsku tyi, eská v Táboe, n-
mecká v L i b v e r d , polská v Dublanech, vesms
zemské, v Cechách dvouleté (v Táboe je fakultativní

roník tetí), v Dublanech tíletá. Akademie mají poslu-

chaíjm poskytovati »vyšší vdecké vzdlání v oboru

hospodáství polního«, podmínkou pijetí je v Cechách
absolvování gymnasia nebo reálky, v Halii pijímací

zkouška (krom u maturant). Pro pijímání mimoád-
.ných poslucha jsou zvláštní podmínky a v Cechách
i poetné obmezení. Všechny akademie mají ústavní ho-

spodáství, znané sbírky a laboratoe.

eské hospodáské akademie v Táboe a Libverd
ivznikly r. 1900 pemnou z vyšších zemských ústav
hospodáských, nová organisace obou eských akademií

i nová osnova uební vešla v plnou psobnost ve šk.

foce 1902/3, r. 1903 vydán i nový ád zkušební, který

upravil fakultativní »zkoušky diplomové«, skládané ústn
i písemn a sice první na konci druhého semestru, druhá

Jia konci tvrtého, rozmnožen poet uitelských stolic

i poet assistent. R. 1904 skonena za finanní úasti

státu i obce novostavba akademie táborské a peováno
o založení nové botanické zahrady a agrochemické sta-

iiice. Sumy ádných dotací do zem. rozpotu vložených

inily r. 1904 u akademie táborské 93.230 K, u libverdské

103.665 K, u této i v jiných letech pravideln více nežli

u táborské.

Krom tí zemských ústav má ráz hospodáské aka-

demie též »rakouská výzkumná stanice a akademie p i-
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V O V a r s k á« ve Vídni (XVIII. okres), dvouletá, od

f. 1895. slabé navštvovaná (r. 1912 jen 16 poslucha).

III. Tetí kategorií zemdlského školství jsou

stední hospodáské školy, které mají po-

skytovati odborné vzdlání pro správu vtších hospo-

dáství a (ve spojení s alespo dvouletou hospodáskou

praxí) pro uitelský úad na nižších hospodáských ško-

Jách. Jsou jen v severních zemích státu, skoro vesms
zemské: v Cechách ti, v Chrudimi a v Roudnici eské
a v Kadani nmecká, na Morav dv, v Perov eská
(r. 1912 snm moravský pijal pemnu zemské rolnicko-

chmelaské školy na Klást. Hradisku v druhou eskou
zemskou školu stední) a v Novém Jiín nmecká,

ve Slezsku (nmecká v Horním Hermsdorfu) a v Ha-

lii (v Czernichów) po jedné; Dolní Rakousy mají

v Modlingu stední ústav spolkový (»Francisco-

Josephinum« od r. 1869), stední hospodáská škola

v Cemovicích nejnovji zrušena a zízeny místo ní

ti zimní hospodáské školy. Jejich organisace spo-

ívá v Cechách na snmovním usnesení z r. 1899, na

Morav na minist. na. z r. 1881. Od všeobecných škol

stedních se liší tím, že pihlížejí více k vdám pírod-

ním a naukám hospodáským. asto bývají s nimi spo-

jeny internáty. Podmínkou pijetí jest nižší škola stední,

v Cechách a na Morav i úplná škola mšanská, na.

Morav smí však absolvent mšanských škol býti ve

tíd nanejvýš tetina a nejvíce 10. Po tetím roníku je

pro ádné žáky zkouška maturitní (»zkouška na odchod-

íiou«, na Morav »zkouška hlavní«). Absolventm pí-

sluší právo jednoroní služby vojenské. Stední hospo-

dáské školy jsou touto okolností nejetnji návštvo-
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vánými školami hospodáskými, takže na jednotlivých

došlo ke zizování paralelek. Školy mají dnes vtšinou

úelné vlastní budovy se slušn vypravenými kabinety

a laboratoemi, pi školách zaízeny nákladné školní

statky s pokusným polem, botanickou, ovocnou a ze-

lináskou zahradou, školkou a j. Zakoupení pozemk pro

školní hospodáství, stavba školních a hospodáských

budov a zaízení školy i školního hospodáství vyžado-

valo celkem nákladu v Chrudimi 523.912 K, v Kadani

498.092 K.

Pro odborné vzdlání lesnické jsou ku píprav
pro vyšší službu lesnickou vyšší lesnická uilišt, v Ce-

chách dv spolková, eské v Písku (od r. 1899) a n-
mecké v Zákupech (od r. 1855), na Morav v Hra-
nici (od r. 1855, nmecké spolkové), ve Štyrsku a

v Halii po jednom zemském íistav (ve Lvov a vyšší

lesnické uilišt pro rakouské zem alpské v Brucku

JI. Mrou), celkem 5. Podmínkou pijetí je jako u sted-

ních škol hospodáských absolvování nižší stední školy

nebo školy mšanské a jednoroní alespo lesnická

praxe.

Pro o v o c n i c t v í a vinaství je státní vyšší

uilišt nmecké v Klosterneuburku a soukromá škola

ovocnická a zahradnická, rovnž nmecká, v Lednici.

Celkem je v Rakousku 15 stedních škol zemdl-
ských (8 rolnických, 5 lesnických a 2 ovocnickovinaské).

IV. tvrtou kategorií jsou nižší hospodáské
školy, které poskytují odbornou pípravu k hospoda-

ení na menších usedlostech; pi pijímání žactva mívají

nkdy výslovn pednost selští synkové. Podmínkou
pijetí jest odbj^tá obecná škola. Jsou 2 hlavní typy dle
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toho, je-li vyuování celoroní nebo jen v msících zi-

mních: rolnické š kol y a zimní hospodáské.
Školní hospodáství se požaduje jen u škol rolnických.

Znakem dosavadního vývoje jest prodlužování doby

uební z jednoho na dv léta, pemna zimních škol

v rolnické a zetel ke zvláštním odvtvím. Dle místních

zvláštností a poteb mají tyto školy odtud nkdy i kom-

binované názvy: škola rolnická a vinaská, rolnickoovoc-.

nicka, rolnickochmelaská, rolnickomlékaská, rolnicko-

Jnáská. Hlavní kmen tchto škol je opt v zemích na-

;šich, ale jsou i v alpských zemích a v jižních. Rolni-
cké školy jsou z ásti na Morav, jinak ve všech ze-

mích krom Cech vesms zemské (v Cechách spolkové

nebo obecní); zimní hospodáské na Morav vesms a

v zemích alpských a jižních vtšinou rovnž.

Rolnické školy jsou alespo dvouleté, v Halii vesms
tíleté, zimní hospodáské mají pravideln dva kursy

zimní, kdežto v lét uitelé škol v Cechách a na Mo-

rav psobí jakožto koovní pro uritý okruh s uritou

povinností pednáškovou nebo se líastní konání letních

kurs hospodyských a mlékaských nebo bývají po-

sléze pidlováni ke školám rolnickým a stedním hospo-

dáským nebo k velkostatkm pro zdokonalení se

v praxi.

Na škole rolnické vyuují uitelé-hospodái krom
pedmtm obecn vzdlávacím hlavn pstování rostlin,

chovu zvíat, hospodáské správovd a úetnictví, a

provádí se praxe hospodáská.

Rolnických škol je v Rakousku r. 1912 celkem

43; toliko jedna — c. k. uebny a pokusný ústav hospo-

dáský ve Splitu s vyuovacím jazykem srbským (chor-

vatským) — je však ústavem <státním, zemské rolnické
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Školy jsou vesms v Halii (7), v Bukovin a Dolních

Rakousích (po dvou), ve Štyrsku (dv), ve Slezsku, Hor-

ních Rakousích, Tyrolsku a Krajin (po jedné); na Mo-
rav je 6 ústav zemských (eské Bzenec, Kromíž,
Velké Meziíí a letošním rokem zrušená škola v Klášter-

ním Hradisku, a nmecké Šumperk a Znojmo) a jeden

spo-lkový (Ivanice), v Cechách ti rolnické školy zemské

(eské v Klatovech a v Mladé Boleslavi, nmecká v Ce-

ské Líp), dv okresní (v Plzni a Chebu), ostatních 10

(eské Budjovice, Humpolec, Kostelec n. Orlicí, Kutná

Hora, Písek, Rakovník, Vysoké Mýto a nmecké Budjo-
vice, Litomice a Trutnov) je spolkových.

Pro díví dorost založena r. 1911 »hospodáská

ženská škola« v Otterbachu u Schárdingu v Horních

Rakousích, jediná díví škola, kde se vyuuje rolnictví

jako celku.

Co do jazyka jsou rolnické školy v Halii vesms
polské, v Bukovin 1 rusínská a 1 rumunskonmecká,

v Krajin 1 slovinská, ve Štyrsku i slovinská a 1 nme-
cká, ve Slezsku a v obojích iRakousích 4 nmecké, v Ty-

rolsku 1 nmeckoitalská, v Istrii 2 (Pore a Dignano)

italské, ve Splitu srbskochorvatská.

Zimní hospodáské školy, v Rakousku po-

tem 88, jsou na Morav (35), v Halii (2), v Bukovin (1),

v Dolních Rakousích (4), v Salcbursku (1), Tyrolsku (3)

a Qorici (2) vesms zemské, v Štyrsku 1 okresní a

1 obecní, v Korutanech 4 zemské a 1 spolková, ve Slez-

sku 1 zemská a 3 spolkové, v Cechách (29) jso-u okresní

v Beroun, Hlinsku, l^ounech, Peloui a Rokycanech

(nmecká žádná), obecní v Benešov, Chrudimi, Jindi-

chov Hradci a Volyni (rovnž vesms eské), soukromé

v Opon a Roudnici-Hracholuskách a nmecká v Ka-
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dani. ostatní (Brandýs nad Labem, eský Brod, Hoovice,

Jiín. Kukleny. Litomj^šl. Ncvý Bydžov, Sedlany,

Slaný, Strakonice. Tábor a nmecké ve Frýdland, Velké

Vsi. Kadani. Liborci. Stodech. ^luknové. 2atci) vesms
spolkové.

Nižší lesnické školy jsou tyi státní (ve Styr-

skii. Krajin, Tyrolsku, Halii) a pt nestátních (v Ce-

chách eská v Písku a nmecké v Budjovicích a v Che-

bu, tato obecní, druhé dv spolkové, na Morav eská
zemská v Jemnicích a spolková v Hranici, tato pile-

nná k vyšší škole lesnické, a v Dolních Rakousích spol-

ková). Jsou vtšinou jednoroní (v Písku tíletá, v Bud-
jovicích. Chebu a Jemnicích dvouletá).

V. Proti školám poskytujícím odborné vzdlání ve

veškerých oborech zemdlského hospodaení dle . po-

teby tch kategorií žactva, pro nž jsou ureny, jsou

dále speciální školy pro uritá zvláštní odvtví

zemdlské výroby nebo hospodáského priimyslu. V po-

sledním tvrtstoletí siln se rozmnožily v tchto tech

skupinách:

školy m 1 é k a s k é a sýraské, po jedné v Ce-

chách (ve Frýdland nmecká), na Morav (eská v Kro-

míži), v Halii a Vorarlberce. poslední ti zemské, ve

Frýdland spolková:

školy pro zvláštní zemdlská odvtví, j.

zahradnictví, ovoonictví, zelináství, vinaství, chmela-

ství. velaství, alpské hospodáství;

školy pro hospodáský prmysl (pivovar-

síví. lihovarství). vtšinou jednoroní a jen v zemích se-

verních.

V popedí je tu vyuování praktické, podmínkou

je vychození školy obecné, trvání jest jednoroní; jen n-
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které patí k vyšším uilištím (dvoutídní pivovarská

akademie ve Vídni, trojtídní vinaská škola v Kloster-

neuburce, ovocnáská škola liechtensteinská v Lednici

na Morav), vydržovateli jsou stát nebo zem nebo

spolky i soukromníci.

1. Pevládající rodinné pracovní zízení v zemdl-
ství a vynikající úast ž e n v rolnickém hospodaení, zvi.

na stedních a menších statcích, kde nkterá odvtví

hospodaení zpravidla ženami jsou obstarávána (mléka-

ení, výroba másla, pstování zeleniny, chov drbeže a

drobného zvíectva, konservování a prodej ovoce a j.),

vedou k nutnosti, peovati o odborný výjzvik ženského

dorostu zemdlského jak ve vlastních pracích domác-

nostních (vaení, praní, žehlení, zdravotnická pée), tak

ve výrobních pracích zemdlských. K podntu danému

v snmovním zasedání r. 1902 jednáno v zemském výboru

o p i p u š t n í dvat k návštv hospodáských

škol vbec a k návštv stedních škol hospodáských

kandidátkami uitelství na hospodyských školách zvlá-

št, r. 1904 však, vyslechnuv nkteré školy i zemdlskou
radu a dorozumv se s ministerstvem orby, zemský vý-

bor rozhodl, že se souasné vyuování žáky s mužský-

mi chovanci na vyšších, stedních i nižších ho-spodá-

ských školách nedoporuuje a tudíž návštva škol žen-

ským žactvem nepipouští. Pro kandidátky uitelství

na hospodyských školách lze prý zaíditi obasné od-

borné kursy pi akademiích nebo stedních školách

hospodáských. Jinak se pro vzdlání dívího dorostu

zizují bu zvláštní hospod yské školy nebo

alespo pi zimních hospodáských, zvi kde se tyto školy

nov zizují, bu stálé nkolikamsíní letní kursy
hospodyské, bu kratší kursy rzného druhu na témže
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jiebo postupn na rzných místech. Úplnou rolnickou

školu díví mají v Rakousku dosud jenom Horní Ra-

kousy.

Škol hospodyských bylo r. 1912 v Rakousku cel-

kem 21; V Cechách jsou hospodyské školy eské

v Chrudimi (okresní), v Lounech, Nmeckém Brod a

Stžerech (spolkové) a nmecké spolko^vé v eských

Budjovicích a Frýdland, dohromady 6; na Morav
dv zemsiké, eská v Kromíži a nmecká v 2ilin u No-

vého Jiína a dv eské spolkové (ve Velkém Meziíí

a Klást. Hradišti), jinak jsou hospodyské školy

všude spolkO'Vé nebo soukromé (v Dolních Rakousich 1,

v Horních Rakousich 2, Korutanech, Štyrsku, Krajin a

Pímoí po 1 — tyto poslední tí slovinské, v Halii

4 polské).

Hospodyské bhy pi jiných, zvlášt zimních

hospodáských školách, jsou v Cechách eské v Bene-

šov, Hlinsku, Hoovicích, Chrudimi, Litomyšli, Opon,
Peloui. Rokycanech, Roudnici, Sedlanech, Slaném a

Táboe, nmecké v Kadani a Šluknov, eských celkem

12, nmecké 2; ve Slezsku u zimních hO'Spodáských

škol eské v Klimkovicích a nmecké v Bruntálu. Mo-

ravské zimní hospodáské školy zemské kurs hospo-

dyských nemají.

2. Nižších speciálných škol pro rzná odvtví zem-
dlské výro^by bylo r. 1912 v Rakousku celkem 28; Dolní

Rakousy, Štýrsko, Morava, Cechy a Hali mají nkteré

ústavy zemské, ostatní jsou okresní, obecní nebo spol-

kové.' V Cechách máme tyto tístavy: eskonmecký
zemský pomologický ústav v Tróji u Prahy, eskou

ovocnickovinaskou školu na Mlníce, zahradnickou

školu (mstskou) v Chrudimi a lukaskou ve V y s o-
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k é m M ý t ; nmecké školy chmelaskozelinásko-u

v 2 a t c i a lukaskou v C h e b u. M o r a v a má ti

zemské ústavy: eskou zimní hospodáskou a zeliná-

skou školu v Zábehu, eskou školu Inárskou ve

2 á e a nmeckou školu vinaskoovocnickou \' M i-

k u 1 o v , dále eský pomologický ústav v B o h o n i-

c í c h u Brna a nmeckou školu ovocnickou, vinaskou

a zahradnickou v B r n a utrakvistickou školu zahradni-

ckou vítkovického tžastva ve Vítkovicích. Cechy

i Morava tedy miají po 6 speciálných školách zemdl-
ských, Dolní Rakousy 8, Štýrsko 3. Korutany 1. Hali 4,

skoro vesms vinaské, ovocnické a zahradnické.

3. Jako poslední kategorii zemdlských škol uvádí

úední statistika uilišt pro pivovarnictví a 1 i-

h o v a r n i c t v í. celkem 4, a sice dv školy pivovarské,

v Módlingu a v Praze, a dv lihovarské, v Praze-Vino-

hradech a v Dublanech, až na tuto »zemskou školu liho-

varskou a pokusnou stanici pro kvasné živnosti* vesms
uilišt spolková.

Celkem bylo v roce 1912 dle úední statistiky zem-
dlských škol v Rakousku:
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Pokud jde o zem koruny eské, mají

echy Morava Slezsko

ysoké školy zemd. (oddl. es. nm. celk. es, nm. celk. es. nm, pols. celk.

vysokoškol.) 1 — 1 — — — — — — —
hospodáské akademie ..1 1 2 — — — — — — —

, stední školy ...213 112—1 — 1

lesnická uilišt 1 1 2 — 1 1 — — — —
stední uilišt vina., ovocn.,

zahrad ••• — — — ~~ 1 1 — — — —
nižší hosp. školy s celoron.

vyuováním 10 5 15 5 2 7 — 1 — 1

nižší hosp. školy s pololetn.

vyuováním 22 7 29 25 10 35 12 1 4

nižší lesnické školy ...123 112 — — — —
nižší mlékaské a domácnost. 437 415 — — — —
nižší speciální 3 2 6 3 2 6 — — — —

(4-1) (I utr.)

školy pivovarské a lihovar. (2 utr.) 2 — — — — — — —
celkem ... 45 22 70 39 19 59 14 15

(3 utr.) (I utr.)

VI. Zemdlské vyuování pilenno je dále

V jistých smrech k obecn vzdlávacím i jiným od-

borným uilištím. Na vysokých školách technických jsou

odbory kulturn technické nebo kulturn inženýrské a

'konají se na nich i jiné pednášky o pedmtech hospodá-

ských a lesnických (meteorologie a klimatologie, nauka

o melioracích, o hrazení bystin, o pstní zemdlských
rostlin a zvíat, o hospodáském náadí a strojích, o stavi-

telství budov hospodáských, o chemii agrikulturní. zem-
dlské správovd, na eské technice v Brn encyklo-

pedie zemdlství a lesnictví).

Na uitelských ústavech je v p>osledních dvou ro-

nících zavedeno povinné vyuování hospodáské se
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zvláštním zetelem k praxi (pro uitelky vyuování

o ovocnictví a zelináství).

Na školách obecných bývají konen zemdl-
ské bhy pokra ovací. Poteba pokraovacího

vyuování je pro venkovské obyvatelstvo rolnické ješt

vtší nežli pro dorost živnostenský, pokud se rekrutuje

z mst. Kdežto mládež mstská, i když se pak vnuje

živnosti výrobní nebo obchodní, odbyla školu mšan-
skou nebo alespo nkolikatídní školu obecnou, mají

na venkov pevahu pouze školy jedno- a dvoutídní,

k tomu jsou pak úspchu vyuování na pekážku asté

peplnní tíd, spolené vyuování nkolika vkových

stup v téže tíd, nedostatené vyuovací pomcky,

pespolní docházka, úlevy v dob žní a jiné závady pravi-

delného uení. Pes to je hospodáské školství pokrao-

vací zákonn upraveno u nás jen v Halii. V Cechách

jsou jen nezávazné pokraovací hospodáské kursy, zi-

zované na základ zvláštní uebné osnovy a školního

statutu obyejn s 6 hod. týdn v dob veerní a svá-

tení od 1. listopadu do 31. bezna pi školách obecných

nebo mšanských. Pokraovací kursy hospodáské

zizují se usnesením místní školní rady za svolení zem-

ské rady školní nákladem školní obce za mírného pí-

spvku zem a státu. Vyuování je dvouleté, uitel nauky

o polním hospodáství musí prokázati zpsobilost ná-

vštvou pedbžného kursu na nkteré hospodáské

škole stední, úelem škol je poskytovati nejzákladnjší

a nejpotebnjší odborné vzdlání rolnickému dorostu,

jiné hospodáské školy nenavštvujícímu. První kursy

vznikly koncem let 1880, do konce r. 1906 bylo jich za-

loženo 119, všechny však každoron nevyuují. Stát

i zem poskytují kursm dotace, z nichž se udlují uí-
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tlm za vyuován remunerace, avšak tyto prostedky

jiejsou v pomru ani k potu ani k dležitosti tchto škol.

V Halii má býti dle zákona z r. 1895 v každém okrese

alespo pi jedné vícetídní škole obecné zízen hospo-

dáský pokraovací kurs s 10 týdenními vyuov. hodi-

nami v zim a 3 v lét. Uitelé vzdlávají se v jedno-

roních kursech na školách rolnických, porznu vypra-

veny pokraovací školy pozemky a náadím.

B) Pokud jde o mimoškolní vyuování,
dlužno na pedním míst jmenovati speciální kursy pro

uitele hospodáských škol, pro uitelky hospodyských

škol, pro uitele obecnoškolské k vyuování na hospo-

dáských bzích a školách pokraovacích, pro koovné
uitele, podkováe a j. Kursy takové konají se na ško-

lách hospodáských všech kategorií s jejich laborato

emi, sbírkami a hospodástvím, zpravidla pro urité vy-

mezené obory (lukaení, vinaství, meUorace atd.), n-
kolikadenní až celoroní. etné kursy konají se od rz-

ných korporací, Osvtového svazu a pod.

Místní rozptýlenost zemdlských producent, po-

teba lepšího odborného vzdláni i tch širokých vrstev

menších a nejmenších zemdlc, kteí nemají pímého
hmotného zájmu na odborném vzdlání školském,

i nemenší poteba prohloubení a obasného doplnní od-

borného vzdlání na školách zemdlských nabytého,

zpsobila, že v zemdlství siln se rozvinulo vyuo-
vání koovné. U nás je provádl svými »poIními

kázáními* Horský již v letech 1860, apoštoluje po Ce-

chách pro zavádní stídavého hospodáství, první sou-

stavné vyuování koovné zavedeno však v 1. 1867—

9

v Korutanech a Dolních Rakousích a od té doby zdo-

mácnlo všude. Provádjí pak je v Dalmácii a Pímoí

eská Politika. V. 47
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státní smluvní uitelé, kteí mají na péi i zemdlský
výcvik uitel na školách obecných i potírání mšice ré-

vové, jinde koovní uitelé, od zemí nebo zemdlských
rad ustanovení, uitelé zimních hospodáských škol

v dob mimoškolské, konen odborníci od pípadu k pí-

padu vládou nebo zemdlskými radami pro zvláštní

pouení vysílaní. Krom toho peují o koovné vyuo-
vání zvi. pednáškami rzné obranné jednoty národní,

hospodáské spolky a j. korporace.

Výsledky koovného vyuování nejsou dosud na-

mnoze uspokojivé, aniž úmrné k vynaloženým nákla-

dm; zejm. konání pednášek bylo peceováno. Lépe

osvduje se individuelní pouování a odborná porada

v osobním styku s rolníkem v jeho hospodáství, spo-

lené prohlídky objekt, demonstrace a praktické po-

kusy a pod., odborné uebné bhy v meliorování, luka-

ství, chovu dobytka, mlkaství a pod., hledí-li se pi

nich k pomrm a potebám místním. Vzorem by zde

mohl býti zase Horský, který v každé vesnici, kde chtl

pro své hospodáství stídavé získati pednáškou zájem

rolník, dal si pedložiti od soused plán pozemk a kon-

krétn u každého statku vc probíral. Ovšem psobí ko-

ovní uitelé nejen pro vzdlání technické, nýbrž i bu-

zením ruchu družstevního a spolovacího, péí o zizo-

vání škol pokraovacích a pod.

Podmínkou úspchu je vždy dkladné theoretické

i praktické vzdlání koovného uitele, obasnými kursy,

praktickými pokusy na zkušebních polích a v stájích

školního hospodáství, odbornou etbou a spolenými

konferencemi doplované, vyuovací jeho schopnost a

ovšem soustavnost vyuování a úelná, doasné poteb
vyhovující volba látky. Pednášky mají býti co možná
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doloženy a objasnny demonstracemi za co nejvtšího

užívání uebných pomcek. Právem zemský výbor vy-

louil konání kurs a pednášek v hostincích a peje si

je co možná v místnostech školních.

V novjší dob zavádí se také zemdlské vyuování

v armád. Dvod je ada: Nejvtší kontingent zdra-

vých muž dodává dosud armád každého státu rol-

nický venkov, za dlouhou dobu, po kterou trvá aktivní

služba vojenská, není o vzdlávání a duševní zušlechtní

voják nijak postaráno, velká ást mladík cítí se z ne-

dostatku lepšího zamstnání na vojn nešastnou a pod-

léhá zhusta zkáze duševní i tlesné, synkové rolnití a

dlníci zemdlští odvykají na vojn rolnickému povolání

a zstávají asto i po odbytí aktivní služby v mstech

jako dlníci a sluhové. Jako ástená odpomoc zavádí

se za píkladem Itálie a Belgie z r. 1882 zemdlské vy-

uování v armád. Vyuování toto jest dobrovolné, dje

se v msících zimních a v hodinách veerních nebo i od-

poledních jednak dstojnictvem k tomu náležit pipra-

veným {v Itálii jsou pro vzdlání dstojník k tomu úelu

zvláštní hospodáské kursy v Turín a v Palermu) nebo

odborným uitelstvem zemdlským z rzných škol,

výzkumných stanic atd. V Itálii jsou i vojenská pokusná

pole pro zemdlské vyuování, také ve Francii a Belgii

od theorie pikroilo se k praxi, k demonstracím a k ex-

kursím do vzorných hospodáství selských, do hospodá-

ských strojíren, továren na umlá hnojiva a pod. Fran-

couzského píkladu následovalo r. 1907 v Nmecku Ba-

vorsko (editel Maier-Bode v Augšpurce) a r. 1908 Virtem-

bersko, Prusko a j. státy; již od r. 1900 zapoaly pokusy

se zemdlským vyuováním ve vojšt v Dánsku a hlasy

po pravidelném vyuování voják v zemdlství ozývají

47*
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se i na Rusi, kde ovšem uskutenní naráží na nedostatek

vyuovacích sil. Zkušenost ukazuje, že i na vojn nej-

lepšími uiteli jsou pes všechnu sympatii k vci nikoliv

dstojníci, nýbrž vyškolení zemdlští odborníci školští.

V Rakousku vyuování rolnické v armád teprv velice

zvolna klestí si pdu; úspchy v cizin a podnty v tu-

zemsku zpsobily, že r. 1909 dohodou ministerstev orby

a zemské obrany ureno, že se takové pednáškové bhy
mají konati pokusmo u zemské obrany v takových po-

sádkách, kde jsou poblíž zemdlské školy odborné nebo

(v Pímoí a Dalmácii) státní hospodáský koovný
uitel. Vybrány tyto zembranecké stanice, v nichž

kursy aktivovány nebo pipraveny: v Cechách Plze,

kde se však nepihlásil dostatený poet úastník, Cheb

a Litomice, na Morav Kromíž (jediný eský kurs)

a Šumperk, v Halii Lvov (pol.) a Stryj (riisin.). v Pulji

(slovin.), Šibeníku (chorv.), Mariboru, Linci a Sv. Hypo-

litu (nmecké). Nejvíce pihlášek bylo ve Lvov (149)»

Kromíži (71) a Šibeníku (60). Pro pednášky jednoho

kursu vymeno 50 hodin, — týdn jednou až dvakrát

ve volných hodinách po »rozkaze« za principu ryze do-

brovolné úasti — a stanoven pibližný program: úvodní

všeobecná pednáška o venkovském život a zemdl-
ství; pdoznalství a obdláváni pdy (s modely hosp.

náadí a stroj); mrvení; pstní kulturních rostlin;

plevel a nemoci rostlin; chov dobytka; mlékaení a alp-

ské hospodáství; po pípad i pouení o úetnictví,

Raiffeisenkách, družstevnictví a pojišování. O výsled-

cích tohoto vyuování úední publikace dosud nepodá-

vají zprávy.

Také eský odbor zemdlské rady psobí v smru
výchovném a vzdlávacím: poádá bu svými stálými
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odbornými úedníky nebo uiteli škol hospodáských,

lesními techniky a zvrolékai a honoruje pednášky a

.nkolikadenní kursy (melioraní, lukaské, Ináské, ovoc-

.nické, velaské, zvrolékaské, o chovu dobytka a p-
stování pícnin a pod.), vydává populární spisy a asové
letáky k informaci o rzných otázkách zemdlské vý-

roby a hospodáského prmyslu, vydává svj úední

vstník »Zemdlské Zprávy« a podporuje zakládání

i rozšiování hospodáských knihoven. Zvláš obsáhlá

je vlivem eského odboru zemdlské rady moravské

popularisaní innost hospodáského uitelstva na Mo-

rav.

Vedle pednášek a kurs zemdlskotechnických za-

ínají zobecovati poslední dobou i kursy obsahu
národohospodáského a agrárnpoliti-
c k é h|P (první kurs agrárnpolitický a družstevní v Ce-

chách poádán v listoipadu a prosinci 1908 okresním sdru-

žením dorostu eského venkova c^kre.su opoenského, na

Morav v únoru 1909), akoli práv zde nelze zneuznávati

fiebezpeí, aby na místo národohospodáské politiky,

vážn pojímané, nebylo s pominutím mezí, daných objik-

tivným zetelem vdeckým, pstováno »národohospo-

dáské politikaení podle uritých do-asn populárních

hesel« (Bráf).

Úplný soubor otázek zemdlskotechnických — z pro-

dukce rostlinné i živoišné i z oboru zemdlských stroj

a meliorací a zemdlského prmyslu — obchodntech-

nických i národohospodáských a hospodáskopolitických

pokusil se obsáhnouti v únoru 1912 »Zemdlský Archiv*,

msíník vnovaný vd a praxi výroby zemdlslíé

v pednáškovém cyklu pro praktické zemdlce, t. zv.

»Zemdlském týdnu« v Praze; nkteré pednášky pro-
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vedeny s úspchem i na venkov (na Rakovnicku a Cá-
slavsku).

Ve spojení s vyššími školami nebo i samostatn zi-
zují se dále pokusné (výzkumné) stanice zem-
dlské pro fysiologii rostlin i zvíat, pro vyšetování
a kontrolu semen, pícnin a hnojiv, pro zkoumání nových
method a vbec pro dosahování nových pokrok ve
všech oborech zemdlské techniky provozovací.

Za pomoci státu a zem organisují dále hospodáské
spolenosti periodické krajinské výstavy a výstav-
ní trhy hospodáských stroj a náadí,,
(dobytka, semen, produkt a pod., které mají jak infor-

movati rolníka o moderním náadí, strojích i jiných po-

mckách hospodáských, tak prostedkovati i koup a

prodeje a seznamovati obecenstvo s pomckami a vý-

sledky zemdlské výroby (kvtnové výstavní trhy

eské ústední hospodáské spolenosti v Praze).

IV.

Správa školství zemdlského a dnešní snahy reformní.

Kompetence správní ohledn zemdlských škol upra-

vena nejprve Nejvyšším rozhodnutím ze 4. ervna 1849

(vyn. min. z 9. ervna 1849 . z. . 274) v ten zpsob, že

školy, kde bylo toto odborné vyuování udíleno prak-

ticky, t. j. ve spojení s provozováním hospodáství, pi-

kázány byly v psobnost ministerstva pro zemvzdlání
la hornictví, kdežto školy, kde vyuováno vdám pí-

pravným nebo kde pstno jen písn vdecké studium

odborné bez pímé spojitosti s provozováním hospodá-
ství, pikázány ministerstvu kultu a vyuování, které

mlo ostatn vliv i na organisaci onch škol praktických.

Únorový patent z r. 1861 a prosincová ústava z r. 1867
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pikázaly zákonodárství o školách hospodáských sn-

mm, které upravovaly a vybudovávaly toto školství

vtšinou ne zákony, nýbrž jen sneseními, k jednotlivým

konkrétním otázkám se pojícími, a jen výjimkou vše-

obecnými, obsáhlými organisaními normami (v Cechách

normální statut pro rozliné kategorie stedních a nižších

Jiospodáských škol z r. 1885).

Co do s p r á v y udržela se v celku vzájemná kompe-

tence obou ministerstev podnes, ale s druhé strany vy-

vinula se paralelní kompetence mezi ministerstvem orby

a zemskými výbory i snmy.
Dnes písluší ministerstvu vyuování všeliké hospo-

dáské vyuování na universitách, technikách, pedago-

giích a obecných školách a od r, 1878 i vysoká zem-
dlská škola ve Vídni, kdežto ministerstvu orby všechjio

ostatní samostatné odborné školství hospodáské a les-

nické, ale na podklad subvencování má ministerstvo

orby vliv i na ústavy nestátní: vydány všeobecné orga-

nisaní normy jakožto podmínka subvencování státního,

zásady o uitelské zpsobilosti, úprava zkoušek uitel-

ských a ustanovování zkušebních komisí (zkušební ko^

mise jsou ti, ve Vídni, Praze a Dublanech, pro uitelstvo

na nižších a stedních hospodáských školách), schvalo-

vání editel a uitel, uebních osnov, knih uebních,

inspekce vlastními orgány ministerstva orby, zastoupení

v kuratoriích.

Snmy jednotlivých zemí psobí vydáváním nor-

málních a speciálních stanov školních i služební pragma-

tiky, norem platových a pensijních, kdežto zemským vý-

borm písluší jmenování editel a uitel na zemských

a zemí subvencovaných ústavech, disciplinární záležito-

sti, inspekce a dozor nad finanním hospodaením.
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»Celý vývoj vyššího, stedního a nižšího školství ho-

spodáského nesen je v poslední dob jediným smrem:
ismrem postupujícího pozemštní, af již formálním za-

kládáním zemských ústav, nebo pejímáním škol již zí-

zených do správy zemské, nebo jistým stupnm vHvu
zemské samosprávy na vypravení, správu a ustanovo-

vání oso'b« (Bráf).

Poradný hlas pi vyuování i správ hospodáských
uiliš v Cechách piznán ovšem obma odborm zem-
dlské rady.

K vypravení hospodáských škol povolují stát a zem
asi po jedné tetin zjištných náklad, zbývající tetinu

hradí místní interesenti. Zvláš zemský výbor psobí
k tomu, abj' se rolnickým školám dostalo vhodných bu-

dov a školních statk, pro zimní hospodáské školy bylo

snmu navrhováno povolení subvencí na stavbu školních

budov tam, kde má zimní škola býti spojena s letním

kursem hospodyským. Pro správu školních statk pi
hospodáských uilištích zemí podporovaných vydány
zemským výborem pesné instrukce, zaízena každo-

roní revise školního inventáe (pomcek, zaízení, ná-

adí, knihovny atd.), ve výroních zprávách mají školy

uveejilovati též výsledek polního hospodáství, a sice

jak všeobecnou bilanci, tak i bilanci jednotlivých nejhlav-

injších hospodáských odvtví na školním statku (p-
stní obilin, okopanin, pícnin, chovu dobytka atd.).

Na vydržování škol pispívá ministerstvo orby pravi-

delnými roními subvencemi, dle rázu školy rznými;

zemský výbor pak zabezpeuje osobní náklad školní

(platy uitelské).

inily pak u hospodáských škol v král. eském
áhrnné obnosy v K:
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v škol.

roce

zemských
subvencí

všech subvencí

jim vnovaných
veškerých

píjm
všech skute-
ných výdaj

1901—2 b71.625 1,003.953 1,694.385 1,378.118

1902—3 1,135.468 1,540.441 2,243.172 1,810.518

1903—4 864.693 1,262.832 2,078.281 1,755.546

Na vydržování hospodáských škol pispívala zem
v týchž letech poadem obnosy v K

k ádnému nákladu k mimoádnému nákladu

529.003 = 460/0 132.536 = 580/o

584.635 = 480/0 517.009 = 850/o

610.530 == 48% 247.445 =-= 200/o

Zajímavý je také pomrný náklad na 1 žáka, který

inil v roce 1903/4 pi eských hospodáských akade-

miích 1554 K, pi zemských stedních hospodáských

školách 433 K, pi roJnických školách 770 K, pi zimních

^hospodáských školách 242 K, pi hospodyských školách

432 K, pi zemském pomologickém ústav v Tróji 1018 K
a ovocnickovinaské škole v Mlníce 895 K. u obou škol

se zaopatením, pi hospodáských kursech 109 K a pi

hospodáských školách vbec prmrem 503 K-

Pokud jde o statistiku žactva, bylo ve školním roce

1903/4 na hospodáských školách

žák vbec z toho syn roln. správ vlast, statku

a hospodá se hodlalo vnovati

ádných 2492 1848 1871

mimoádných 49 30 27 ^
celkem 2541 1879 1898

"

Hospodáské školství eské je zásluhou hospodá-

ských spolk a zemských výboj v celku pkn rozvi-

nuto, v Cechách i na Morav; nicmén leccos zbývá ješt

vybudovati a zdokonaliti.

Vedle zízení zvrolékaské školy v Praze bylo by

opravdu žádoucno, aby nynjší zemdlské oddlení e-

ské techniky vypraveno bylo jako samostatná eská vy-
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soká Škola zemdlská. Dosavadní spojení neprospívá

ani tomuto oddlení ani ostatním odborm techniky. Je

sice ada pedmt obojímu uení, zemdlskému i vlast-

nímu technickmu, spolených; avšak tomu dalo by se

odpomoci alespo pro poátek tím, že by zemdlci na-

vštvovali dotyné pednášky na technice, tak jako

právníci a medikové poslouchají pednášky na fakult

filosofické. V ostatních pedmtech slouení vadí: sbor

profesorský je tím rznorodjší, u len sboru není zájmu

pro pedmty technikovi tak odlehlé, jako je na p. hygie-

na a porodnictví domácích zvíat, ani pro jejich represen-

tanty, finanní prostedky vnované na tyto discipliny

budí nespokojenost a pesvdení o tom, že vlastní tech-

nické odbory jsou zanedbávány na prospch neho
vlastn cizorodého. Také posluchastvo zemdlské má
namnoze zájmy odchylné od poslucha ostatních odbor.

Ve stedním hospodáském školství požaduje se zí-

zení stední hospodáské školy pro jižní Cechy, o nž
uchází se ada mst jihoeských, také však nmecká
rolnická škola v Budjovicích o pemnu ve stední.

Ponvadž naprosto nelze dopustiti, aby v Budjovicích

byl zizován nový stední ústav nmecký a ke zízení

pouze eského nepivolí zase Nmci, zbylo by jako nej-

vážnjší kandidát pro sídlo nové školy msto Písek se

svými již nkolika dobrými uilišti zemdlskými. Pro

vnitní organisaci stedních škol hospodáských požaduje

se zvýšení jak všeobecného, tak odborného vzdlání a

tudíž pipojení tvrtého roníku. Na Morav potebí

samostatných zimních škol hospodáských v Olomouci,

Perov, Tršicích a j.. i škol hospodyských.

Návštva škol hospodáských, zvlášt nižších rolni-

ckých, je stále ješt v celku neuspokojivá. Uložil proto



SPRÁVA ŠKOL. ZEMD. A DNEŠNÍ SNAHY REFOR t67

zemský výbor r. 1903 'kuratoriím, aby uitelé rolnictvo

pi konaných pednáškách o dležitosti odborného vzd-
lání horliv pouovali a k posílání dtí do rolnických škol

pohádali i aby ve výroních zprávách byla v témže

smru uveejována pouná pojednání. Zizovati pro

návštvu nižších škol stipendia zemský výbor nepokládal

za vhodné; poslední dobou povoluje ministerstvo orby

od pípadu k pípadu žákovské podpory a místní initelé

(obce, okresní výbory, spolky) zizují pro nemajetné

žáky nadace, rovnž tak od r. 1906 zemský sirotí fond si-

rotkiím a dtem opuštným (celkem zízeno dle zprávy

zemdlské rady o výstav r. 1907 po 10 stipendiích pro

školy rolnické a hospodyské a 20 pro školy zimní). Ná-

vštv etnjší však spíše by pomohlo poskytnutí úlev

ve služb vojenské absolventm tchto škol. Snad ješt

horší pomry jsou na Morav, kde uitelstvo bývá nu-

ceno zabezpeovati návštvu hospodáských škol osobní

objížkou a agitací po širokém okolí školy.

Tam, kde pi školách není internát, mají kuratoria

peovati o hygienické a mravn nezávadné ubytování

žactva.

Zemský výbor peuje také o zvýšení kvalifikace ui-

tel hospodáských škol a zejm. o zdokonalení praktického

jejich vzdlání. Snahy jeho, aby k tomu cíli zmnny
byly pedpisy o zkouškách zpsobilosti pro kandidáty

tohoto uitelství, byly bez výsledku; vláda na dotyné

podnty neodpovdla. R, 1904 zavedeno tedy alespo

pidlování mladších uitel zimních hospodáských škol

ke školám rolnickým a stedním hospodáským, aby

zamstnáním pi školním statku své praktické zkuše-

nosti a vdomosti doplovali a rozšiovali, konány — bez
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valného však výsledku — pra uitele h&spcdáských škol

kursy pedagogické, pomýšleno zaíditi pi hospodáských
akademiích mimoádné vyuování pedagogice pro kandi-

dáty uitelství na hospodáských školách, poskytována

cestovní stipendia uiteliim k návštv cizích škol a

kurs, sjezd a výstav odborných, ke studiu mlékaství,

chovu dobytka v cizin a pod.

Snahy nesou se dále i za doplnním a rozšíením vy-

uování na hospodáských skoulách. R. 1902 a 1903 na-

ízeno zemským výborem, aby co možno na všech ho-

ispodáských školách bylo zavedeno vyuování e-
meslným zrunostem, r. 1903 zavedeno vyuo-
vání hygien lovka, které se má díti pouze léka-

em, r. 1904 naízeno, aby pi pednáškách o z á k o n o-

z n a 1 s t v í byla náležitá pée vnována výkladm
oknihách pozemkových a žáci po té vedeni do

nejbližšího venkovského úadu knihovního, r. 1905, aby

pi žactvu i pi rolnictvu, na školách i v kursech a ped-
náškách bylo zavedeno vyuování o družstevni-
ctví, nkolikrát upraveno konání vycházek žákov-

ských za poznáním pomr geologickopedologických,

kvteny polní a -luní, škdc kulturních rostlin a pod. a

vycházek na pokroilé statky hospodáské.

Zmnné hospodáské pomry však vyžadují i dopl-

nní vyuování zemdlského v jiném smru. Také v rol-

nictví ustupuje znenáhla ráz naturálnohospodáský a bý-

valá sobstanost naturálnohospodáská je kus po kuse

zatlaována podnikatelským, odbytovým rázem zemdl-
ské výroby. Kdežto díve postaovalo-, aby hospodáské

školství poskytovalo jenom pouení a návody po stránce

výrobní techniky zemdlské, podnikatelská povaha

dnešního zemdplství vjhledává, aby hospodáské škol-
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ství podávalo- též vdomosti, které by nastávající hospo-

dáe pipravovaly k obchodnickému vedení
zemdlských závod, hledícímu k celkové vý-

nosnosti finanní, dané jednak výnosem hrubým, který

jest po penžní stránce podmínn též trvalejšími nebo

i jen pechodnými konjunkturami trhovými, jednak výrob-

ními náklady, v nž spadají i mzdy, úroky, pachtovné,

dopravné atd. Pojetím obchodního vyuování do uebních

osnov škol zemdlských a vbec obchodním vzdláním

rolnictva odstranily by se slabosti a vady, které lpí

ješt na rolníku jako podnikateli a obchodníku a které

bez jeho viny jsou ddictvím minulosti, v níž neml pod-

ntu tmito vcmi se zabývati a ducha podnikatelského

a obchodnického na své nástupnictvo penášeti.

K podntu Bráfovu, z jehož parlamentních i tištných

projev tu erpáme, rolnická rada na podklad písemné

ankety ministerské jednala tudíž o zavedení »zemdlské
obchodní n a u k y« jakožto zvláštního pedmtu na

hospodáských akademiích a stedních školách bu vedle

nauky správní (»hospodáské správovdy«) nebo po ní,

po dv hodiny v témdni po celý rok, kdežto u škol rol-

nických a zimních by se látka obchodntechnická vadila

na nejpíhodnjší místa nauky správní, pot, úetnictví

a písemností. Ovšem by také tyto pedmty vbec,

i jiné (na p. národní hospodáství) v témže duchu mly
býti pojímány a vykládány. Obchodní vyuování na ho-

spodáských škoJách vyšších kategorií (stedních a aka-

demiích) by mlo nadto neocenitelnou pednost v škol-

ním statku, který by mohl býti nejen demonstraním

pedmtem pro výrobní proces zemdlského závodu,

nýbrž i cviným pro žáky školním statkem jakožto pod-

nik, mohl by — dobe a zcela tak, jako íkoliv jiný zem-
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délský podnik, jsa veden — jak technicky pouovati, tak

podnikatelsky vychovávati zárove. Také úetnictví

školního hospodáství bylo by výborným pramenem po-

uení a zkoumadlem úspch, obrazem hrubých výnos
i náklad. Ovšem by se, a hlavn úetnicky, pesn od

školního hospodáství oddlilo zkušební pole a stáj, kde

bží pedevším o vyzkoušení toho, co je technicky nej-

dokonalejší. Na Morav obchodní hospodáská nauka na

stedních hospodáských školách r. 1911 již zavedena

a 1912 konán pro hospodáské uitelstvo kurs obchodn-

technický.

Reformní snahy v oboru pokraovacího školství

hospodáského vycházejí z kruh rolnických i zemdl-
ských rad i z uitelstva škol národních i ze samého sn-

mu. Požaduje se tu namnoze povinn zizování tchto

škol a vydržování jich zemí za úinné podpory státu,

nucená návštva, odborné hospodáské vzdlání uitel-

stva zemdlským pedmtm vyuujícího, pipojení po-

kraovacích škol k obecným, úprava právních a služeb-

ních pomr hospodáského uitelstva i složení a psob-

nosti orgán dozorích, zetel k pokusnictví a k tomu

cíli vlastní pokusné zahrady a pole pi školních zahra-

dách, vyuování v hodinách denních a nikoli veerních

a pod. Zemský výbor pedložil snmu již v letech 1890.

O'snovu zákona o pokraovacích školách rolnických, e-
ský odbor rady zemdlské podal v tch smrech zem-

skému výboru i vlád optovn obšírné zprávy a ná-

vrhy, ale vše zstalo dosud bez výsledku.

Arci bylo v tchto návrzích i leccos nepokrokového:

pro povinnou návštvu škol pokraovacích vyslovil se

eský odbor jen za pedpokladu, zkrátí-li se povinnost

k návštv školy obecné na 7 let (ovšem by pak již ne-
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bylo žactvu poskytováno úlev v návštv), vyuování

mlo býti na školách pokraovacích obmezeno v letní

dob na dny nedlní a svátení, v zim budiž vyuováno

bu každodenn po hodinách nebo dvakrát v témdni

vždy pl dne. Vhodn žádáno, aby již v uební osnov

venkovských škol obecných byl brán náležitý zetel

k naukám zemdlským, k nimž budiž bedlivji pihlí-

ženo i na ústavech uitelských, školy pokraovací bu-
též dvouleté a pi všech vícetídních školách obecných

a mšanských, pi každé pokraovací škole budiž zí-

zena zahrádka, školka a zkušebné pole, vyuování v lét

budiž spojeno s vycházkami na vzorná hospodáství

nebo pokusná pole, vrchní dozor budiž sven editelm

stedních hospodáských a rolnických škol.

Také pro hornický dorost zamýšlí se zíditi s pisp-

ním státu soukromé hornické školy pokraovací, dvou-

leté, pi školách obecných, odborné vzdlání hornictva

již inného má býti zvyšováno vyuováním koovným,

zvi. pokud jde o zamezování úraz, pro ženy hornické

mají býti správami dol za píspvku státního zizovány

hospodyské školy a kursy alespoii pro docílení elemen-

tárních vdomostí a znalostí v oboru domácnostních

prací, výchovy dtí, zahradniení a pod., a zárodky po-

kraovacího vyuování, kde již jsou (Slezsko, Štýrsko,

také kursy pro analfabety), mají býti soustavn vybudo-

vány a zdokonalovány.



B) :>KOLSTVÍ PROMYSLOVÉ.

NAPSAL DR. J. GRUBER.

I.

Poátky prmyslového vzdlávání v Rakousku.

Myšlenka organisovati prmyslové vyuování státem

vznikla pod vlivem merkantilní soustavy kolem 17. stol.

nejprve ve Francii, jež dslednému, velkolepému pro-

vedení jejímu bhem stol. 17. a 18. dkuje z nemalé ásti

své vynikající postavení na trhu svtovém, zvlášt

v oboru výrobk umlecko-prmyslových, svoji hospo-

dáskou nezávislost a finanní mohutnost. Všechny

ostatní kulturní státy evropské, Anglie, Belgie, Nizozemí,

Švýcary, Itálie, Nmecko i Rakousko mohou vykázati se

v tom smru vývojem jen na kratší dobu se obmezujícím,

a ovšem intensivním.

Ani v tchto zemích nechyblo arci návrh a pokus.

V Nmecku na sklonku 17. stol. Leibnitz navrhoval

zizovati školy emeslnické, jimiž by se úelu obvyklého

uení mistrovského dosáhlo »mnohem jemnji, krateji

a obecn pr'ospšnji«. Komenskému bylo vzdlá-

vání technické (výkonné) podstatným znakem školy, již

nazýval dílnou, Descartes, Ratichius a j. šíili

návrhy na reformu škol v smru realistickém.

V Rakousku rovnž již v 17. stol. pronikalo pesvd-
ení, že chronické finanní tísni dvora a státu lze pomoci
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jen pokrokem produktivní práce, r. 1676 v Becherov
známém manufakturním dom na Táboe uinn pokus
cviiti obyvatelstvo zvlášt v textilnictví, r. 1699 navrho-

val Boek zakládání škol pro rozliné konfese, sou-

asn vystupuje poznání o nedostatenosti vyuovacích
zaízení v Rakousku i stížnosti zemských vlád a dílem

i duchovenstva na jesuity, v jejichž rukou vyuování
z veliké ásti se nacházelo. Již r. 1692 prý byl pak uinn
první pokus školsky povznésti prmyslovou innost zem
soukromou kreslískou školou pro umní a stavitelství

ve Vídni.

Od polou 18. stol. nával ke školám latinským, ke stavu

duchovnímu a praxi úednické a lékaské vyvolával stu-

dovaný proiletariát, »polo- a. ješt menší uence« v Rakou-

sku, zatím co pokroky vd teohnidkých, nové vynálezy,

zmny v methodách výrobních, vzrst dlby práce a pe-
moci kapitálu, rušení starých svazk korporaních, vzrst

potu živnostník a vtší soutž, rozklad stedního stavu

živnostenského a klesání ásti emeslnictva v závislé dl-

nictvo prmyslové uvnit zem s jedné a pevaha cizo-

zemského vkusu a zahraniní výroby s druhé strany nu-

tily vlády, aby nezstavovaly povznesení a vzdlání ce-

lých tíd výdlkových nahodilému poinu a zájmu kruh
soukromých, nýbrž aby vnovaly také trochu státní po-

zornosti stavm výrobním, do té doby skoro veškeré di-

daktické podpory postrádajícím.

Soumrn s vnikáním osvícenského smru do Rakou-

ska vzniká tudíž i u nás snaha eliti návalu do gymnasií a

svésti ást obyvatelstva po vzdlání toužícího do škol

smru živnostenského.

Poet gymnasií a menších škol latinských obmezován

a pístup k latinským školám a vbec všeobecným uili-

eská Politika. V. 48
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Šlím Stžován zavádním (1784) pomrn vysokého škol-

ného na gymnasiích i universitách (za jesuitské správy

nebyl vybírán školní plat, každý mohl studovati, co chtl,

byl-li pijat), a vbec zbraováno studium synm chu-

diny. Poato lépe peovati o vzdlávání pro úely pr-
myslové, ml býti vytvoen nový systém vyuovací, vy-

budovaný v podstat na kreslení, poítání a pírodních

vdách a sloužící k vydlávání penz.
Zárove s reformami, na školách gym^nasijních od

r. 1752 zavádnými, uinn za Marie Terezie též první

krok k zavedení stedních ústav, podobných nynjším
školám reálným, a to nejprve na Morav. Pi vydání

,živn. patentu pro Moravu r. 1751 uložila Marie Terezie

»zemskému živnostenskému a továrnickému úadu«
\ Brn, aby co nejdíve byl zízen na Morav »strojnický

uební ústav«, »mechanická uební škola« v jazyce ma-
teském, »pro obecné dobro tak potebná«. Dle plánu, in-

spektorem manufakturního úadu Ludvíkem Ferdin.

z Rabsteinu vypracovaného, mli na ní živnostníci theo-

retickým vzdláním nabývati ádného výcviku pro praxi.

Vyuovati mlo se tu arithmetice, kreslení, úetnictví a

korespondenci, právu smnenému a obchodnímu, dje-
pisu a zempisu ve smru prmyslovém a obchodním, ko-

nen i nauce o hospodáství polním, všemu jen s pizp-
sobením k pomrm zem a obyvatelstva, s vynecháním

\šech zbytených podrobností. Uebnice mly býti se-

psány v nmecké i eské ei, uiteli mli býti jak jesuité

a piaristé, tak i laikové.

Takové školy mly býti zízeny v každém míst, kde

jsou etní živnostníci, nejdíve v Brn (jesuity) a Mikulov
,(piaristy), potom v Jihlav, N. Jiín, Olomouci, Kyjov,
Znojm a v Unov. S provádním plánu tohoto.
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jinak schváleného, mlo se dle rozh. cis. z 26. srpna

1752 sekati, až na nich též uitelé stavu svtského budou

moci býti dosazováni, následkem jichž nedostatku pak

s uskutenni plánu Rabsteinova úpln sešlo.

R. 1758 založena k podntu Kaunicovu (v 1. 1750

—

1752 vyslance na dvoe francouzském) manufakturní

kreslíská škola ve Vídni (r. 1786 s akademií výtvarných

umní spojená a teprv r. 1850 pi reorganisaci této aka-

demie zrušená), badenský paedagog Jan Jií Wolf na-

vrhoval r. 1768 novou školu o trojím rozdlení: »reální

akademii« pro zámožnjší synky mšanské a kupecké,

reální školu pro umní a manufaktury a reálné dílny

(»Werkschule«) pro prosté emeslníky, byla však jen

r. 1770 zízena ve Vídni »reální obchodní akademie« (r,

1815 s nov založenou vídeskou polytechnikou spo-

jená), urená pro oibchodníky, hospodáské a finanní

úedníky a pod., která však skrovn prospívala násled-

kem indolence kupectva a uzavírání se grémií obchodních.

V Praze r. 1767 nákladem 12.000 zl. zízena krajkáská

škola, na níž dle dobrých vzor holandských bylo praco-

váno, jež však pro nepíze doby brzy opt zanikla.

Nejvtšího rozšíení dosáhly prmyslové školy pro

padláky a tkalce, od polovice 18. stol. zvlášt v Ce-

chách velmi etn zakládané; bylf prmysl textilní, zejm.

soukenictví a plátenictví, ode dávna v zemích eských

v rozkvtu, tebas nikoliv nerušeném. Na zizování škol

padláckých a tkalcovských naléháno bylo již dv. reskr.

z 22. února 1755 a v instrukci krajským úadm z 23. úno-

ra 1755. Zvláš o padláky byla nouze, rozmáhající se

tkalcovství trplo nedostatkem píze, emuž se mlo od-

pomoci pimeným návodem chudších tíd obyvatelstva.

Ve školách tchto mli padláci z okolních osad býti vy"-

48-
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uováni ve zhotovování hustšího a pevnjšího pediva a

tkalci ve zhotovování tžkého »komerního plátna« i jem-

ného zboží taženého.

R. 1764 byly eské magistráty a vrchnosti zvláštním

výnosem povzbuzovány ke zizování škol padládkých a

27. listopadu 1765 vydán byl o tchto školách pro všechny

rakouské provincie patent, dle nhož mly školy pro pe-

dení ve lnu, konopí, vln a bavln vydržovány býti ve

všech zemp. mstech a mstysech pes zimu nákladem

mst, cech a komerních pokladen. Návštva jejich byla

dtem professionist a emeslník pedení neznalým od

7. do 15. roku pedepsána za povinnou a rodim a poru-

níkm uloženo pod trestem bdíti nad touto návštvou; dle

dvo. reskriptu z 5. ervna 1764 (pro Cechy) každá osoba

mužská i ženská, která se do tí let od publikování jeho

z místa svého obyejného pobytu odebere do továrny

nebo do veejné školy padlácké, aby se uila pedení lnu,

konopí, bavlny nebo vlny, mla obdržeti po 4 nedle

2 krejcary denn jako píspvek »ex Cassa Commerciali«,

ti padláci a pradleny pak, kteí se propjí za uitele,

že mají po tuto dobu vyuovací, která má koniti v men-

ších místech v 6^-8 nedlích, ve vtších ve 3 msících,

obdržeti každý týden prémii 1 zl. Pilní padláci mli do-

stávati malé prémie. Dle zprávy komerního konsessu

bylo v 1. 1764—1765 jen v Cechách zízeno 25 hlavních

škol padláckých (první na Zvíkovci v Plzesku, na Zbi-

rov a v Kozlanech). Rovnž byly v Cechách plefaské

a šicí školy pro osielá a vbec chudá dvata, školy pro

pstní bourc a pod.

Ško.ly padlácké však byly nejenom zaízením didak-

tického zvelebování prmyslu, nýbrž také opatením, jímž

absolutistickomerkantiiistický režim státní hledl provésti
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všeobecnou pracovní povinnost poddaných. K pedení,

jakožto z prmyslových zamstnání nejjednoduššímu,

mly býti pidržovány nejen dti, nýbrž i dosplé osoby

na venkov, vojáci i jejich ženy a dti; tuláci a jiné osoby

práce se štítící byly zavírány do káznic, své obyvatele

rovnž pedevším pedením zamstnávajících (odtud

»Spinnhaus« = káznice), a podobn byly pidržovány

k prmyslové práci dti v sirotincích.

Školy tyto zizovány byly hlavn v místech pevahou

nmeckých, jakož vbec hornaté kraje, Nmci osazené,

v tu dobu vždy víc a více vyvíjely se v nová stediska

prmyslová.

Pes to byly ustaviné náky na špatnou pízi, pon-
vadž poet pezák nedostaoval poteb píze.

Pozdji školy padlácké zavedením mechanického a

zatlaením runího pedení vždy více upadaly; zavádní

mechanického stavu oživilo je sice na as optn (1830),

ale v letech 1840. zanikly docela.

Do polovice 18. stol. spadají též první školy tkalcov-
ské, vtšinou pro necechovní tkalce urené. R. 1766

schválen zásadní návrh eského komerního konsessu na

zizování zvláštních tkalcovských škol na komerní plátna

a j. látky pololnné, nejprve pti v Cechách, pozdji

v každém kraji po jedné i více, dílem pro výrobu plát-

nou, dílem pro vlnnou. Místnosti, topivo a j. naturalie

mla dodati vrchnost, žáci mli bráti denn 4 kr. pí-

spvku z fondu komerního. R. 1770 zízena padlácká a

tkalcovská škola dílem pro skutené mistry, dílem pro

vycviené tovaryše ve Vrchlabí, k jejímuž ízení povolán

byl komerním presidentem hr. Kinským švýcarský to-

várník plátna, Jan Mittelholzer, »aby dle jeho návodu

pravá píze zavedena a švýcarská a holandská plátna tím
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bezpenji a snáze vyrábna a rozšiována býti mohla«.

Ale škole chyblo mnoho podmínek ku prospívání nezbyt-

ných. Jednak mohlo tkalcovství po švýcarském zpsobu
.ien tehdy s výhodou býti zdokonalováno, když by se sou-

asn s tkalcovstvím vnovala pozornost i pstní lnu a

^pedení jako pochodm pípravným, a 'bílení i apretue

jakožto pracím následným, a kdyby byl upraven býval

odbyt zboží vyrobeného.

Dle návrhu komerního komisae Schmelzinga mly
vrchnosti býti pohnuty zakládati vzorné plantáže Inu jako

píklad sedlákm a povolovati prémie na nejlepší len, vy-

stupujícím žákm mlo se dostati podpory, aby se mohli

po švýcarském zpsobu zaíditi atd. Schmelzing sklidil

za své dalekosáhlé návrhy malou pochvalu dvorní rady

komerní, a konec konc škola po r. 1775 zanikla.

S podobnými nesnázemi musily zápasiti zajisté i etné
jiné menší školy tkalcovské a zanikaly po krátkém trvání,

nezanechavše stop plodného jakéhos psobení. Mezi tkal-

covskými školami minulého století a školami nynjšími

není žádné souvislosti. Pozoruhodným je však historický

fakt. že již ped lyi stoletím byl, tebas primitivním zp-
sobem, uinn nesmlý pokus zizovati prmyslová uili-

št v dob, kdy pro stední- a nižší školství v Rakousku

státem ješt skoro nic nebylo uinno.
K výcviku tuzemského dorostu v jistých manipulacích

prmyslových povolávala vláda pi nedostatku domácích

sil mistry cizozemské. Tak na p. pro fabrikaci suken

v Cechách r. 1749 mistry z Nizozemí a r. 1750 z Itálie;

ke zdokonalení barvíství suken získán byl umlecký bar-

ví z Francie, o fabrikaci skla v Cechách peováno bylo

povoláním ferrarských dlník (1755), o plátenickou

manufakturu povoláním švýcarských apretér, slezských
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bli a j. cizích výrobc (1766 až 1770). Vláda za Marie

Terezie nabízela se též vysílati dovedné mistry v textil-

nictví hedvábném a bavlnném z hlavního msta na venek

ke koovnému vyuování mistr venkovských.

Nemalá pée vnována též pokraovacímu vy-

u€vání. Dne 6. pros. 1774 vydán vlivem Felbigerovým

všeobecný školní ád Marie Terezie, který upravil obliga-

torní zizování škol triviálních v každém sídle farním, hlav-

ních v každém kraji, normálních v sídle každé školní ko-

mise, a dle nhož mli uové až do vyuení navštvovati

školy opakovai i nedlní, pedchdce to dnešní živno-

stenské školy pokraovací. Ovšem byla k návštv škol

opakovaích až do 20. roku stáí povinna též veškerá

mládež, která ani do vyšších škol nechodila ani emeslu

se nevyuila, takže školy tyto odbornému vzdlávání

živnostenskému pramálo mohly vyhovovati. Píštími no-

sitelkami prmyslového vyuování v Rakousku a obliga-

torní pípravou pro uení živnostenské mly býti v jednot-

livých zemích normální školy (první škola normální

otevena byla ve Vídni 1771, v Praze otevena normální

škola 15. listopadu 1775), v jejichž tvrté tíd pedepsány

byly i poátky geometrie, stavitelství, mechaniky a kre-

slení. Rovnž hlavní školy mly sloužiti též výcviku živno-

stenskému, do ítanek mly býti vpraveny i historické

zprávy o umních a emeslech, do uebnic i návody k ob-

anskému stavitelství a mechanice.

Za Josefa II. nabyly obecné školy, k nimž po školských

reformách Marie Terezie snahy po prmyslovém vzdlá-

vání pirozen musily se pipojovati, již zejm rázu

ústav »k povznesení sil hospodáských*. Na školách

normálních zavádno živnostenské kreslení a pipojovány

k nim emeslnické školy kreslíské, emeslníkm zaká-
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záno pijímati un, kteí nemohli se vykázati dvouletým

vyuováním normálním, i samostatní již emeslníci po-

uováni na školách tchto v nedli a ve svátek »o píi-
nách mechanických úink«.

Za zvláš požehnané zaízení pokládala školní politika

tereziánskojosefinská »spoiení školy obecné s prmyslo-
vou*, rukodlné zamstnávání žactva školního, od nhož
slibováno si jak zvelebení nábožnosti a zlepšení mrav,
tak zvýšení hmotného blahobytu i povznesení docházky

školní. V Cechách zvláš horliv psobil probošt Kinder-

mann. Ferdinand Kindermann, syn chudého chalupníka,

pvodn fará v Kaplici, pozdji zemský dozorce školní,

posléze biskup litomický s predikátem ze Schulsteinu,

poznav sám na sob výchovné úinky hmotné práce, hle-

dl zaíditi obecnou školu, »v níž by emeslníci, dlníci a

ele poznávali povinnosti svého stavu«. Do obecných

škol v Cechách mlo býti zavedeno rukodlné vyuování,

které mlo nauiti mládež pracovitosti, eliti zahálivosti a

poulinímu potulování, umožniti dtem výdlek a tím zvý-

šiti docházku školní i oblibu nov zavádných obecných

škol v lidu, poskytnouti i uitelm a jejich ženám píleži-

tost k vedlejšímu výdlku, zavésti a rozšíiti nová odvtví

výdlková a tím povznésti zemdlství a prmysl. Dle

vlastního výroku Kindermann chtl »seine Nation industriós

machen«. Zásadami jeho bylo zde vystíhati se všeho

nátlaku a tím ovšem i vylouení úplnosti a dokonalosti,

dále zetel na pímou praktickou potebu, nenákladnost

nástroj a surovin, práce mly býti pimeny stavu a bu-

doucímu povolání žactva. Nešlo jen ani pedem o p r -
m y s 1 o v é vzdlávání v jednotlivých oborech živnosten-

ských, nýbrž jen dvatm dostávalo se výcviku v ple-

tení, pedení a šití, vyšívání a krajkáství, chlapci piuo-
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váni pedevším v zelináství a zahradnictví, ovocnáství

a chmelaství, pstování lnu, konopí a zejm. v hedvábni-

ctví a pstní moruší, mén ve velaství, z vlastních pr-
myslových prací pevládalo pedení a pletení.

Kindermann, po národní stránce známý germanisátor,

dovedl pro toto »industriální« vyuování, dle jeho plánu

guberniálním vynesením z 28. prosince 1780 doporuené,

získati hmotný i duševní zájem uitelstva i duchovenstva

a úednictva odmnami a vyznamenáními, i píze v lidu

výdlkem, jejž dtem škola nyní poskytovala.

Pes etné pekážky — nedostatek místností, nedosta-

tek odborn vzdlaných sil uitelských, nedostatek hmot-

ných prostedk, zejm. k zakládání zahrad pi školách,

pílišný poet žactva ve tídách, leckde i nechu k podni-

kání novot — došlo úsilí Kindermannovo skvlého úsp-

chu. Ovšem byly podobné školy tu a tam již díve zaklá-

dány, ale teprv od vystoupení Kindermannova inilo spo-

jení »prmyslového« vyuování se školou obecnou rychlé-

pokroky.

Již r. 1787 bylo v samotných Cechách pes 100 drob-

ných prmyslových škol, dílem padláckých, šicích a ple-

taských, dílem pro pstní hedvábnictví, i zdálo prý se,

jako by Cechy mly co do prmyslového vyuování krá-

eti v ele Rakouska i Nmecka.

R. 1790, tedy za 10 lét, bylo v Cechách na 482

školách — asi tvrtin všech škol triviálních — zavedeno

industriální vyuování, leckteré školy staily pádelni-

ctvím pracovati pro továrny. Výdlek prmrný inil,

ovšem u dtí, r. 1787 dle Kindermanna 1 krejcar denn.

Avšak industriální vyuování, jak rychle zkvetlo, tak

rychle upadlo. V roce úmrtí Josefova Kindermann, který

byl nejen pvodcem, nýbrž i jediným nositelem myšlenky
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»spoiení školy obecné s prúmyslem«, stal se biskupem

litoméickýrn a vedl potom jen vrchní dozor nad

školstvím normálním, z Vídn vanul jiný duch, indu-

striální škole nevaln píznivý, hmotná práce ve školách

zvrhla se z výchovného prostedku v pekotné výdlká-
ství, které místy hrozilo promniti školy v továrny, zmen-
šením odbytu a mzdy pominul hmotný zájem v obyvatel-

stvu i v uitelstvu. Z industriálních škol zbyly jen ženské

runí práce na školách dívích, zavedené ostatn již vše-

obecným ádem školním ze 6. prosince 1774.

Jaké byly jejich úinky hospodáské, zdravotní a

mravní, nesnadno íci. Nkteí pikládají jim zásluhu

o ilý príimyslový rozkvt severních Cech, vbec byla

prý jejich ovocem láska ku práci, poádku a šetrnosti.

S druhé strany není pochyby, že tímto zamstnáním na-

mnoze trplo i zdraví a tlesný vývoj dtí a že jím u nás

bylo pímo pstno a vlastn vytvoeno ono zamstná-
• \'ání dtí v domáckém prmyslu textilním, které se stalo

jedním z nejvtších sociálních nešvar našeho království.

Úinky novot a reforem školských v oboru hospodá-

ském záhy poaly jeviti se potšitelným zpsobem. Roz-

šíilo se znan užívání stroj, i emeslníci v nedlních

kursech zdokonalovali svou umlost novými pokroky

mechanickými, šíil se dobrý vkus, vkusné vzorky textil-

ního zboží, dobré obrazy a pkn zformované vásy, ná-

bytek a galanterní zboží opravovaly k nadjím i v další

zdokonalování.

Netrplivý Josef II. toužil však po rychlejším výsledku

a prohlásil patentem z 27. srpna 1784 nejostejší zákaz

dovozu zboží do Rakouska, jaký kdy v Rakousku vbec
byl vydán. Úelem zákazu bylo opatování národních

poteb vlastním prmyslem, úinkem jeho však byla in-
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dolence a nechu k technickému pokroku, tak že se ná-

kladné zizování nových vzdlávacích ústav prmyslo-
vých zdálo zbyteným nebo aspofí odroitelným.

11.

První technické ústavy a školy reální.

Odboj severoamerických kolonií proti Anglii a ješt

více francouzská revoluce vzbudila obavy vládc z tehdej-

šího »skoro obecného opojení pro svobodu a nezávislost«

i zmnu dosavadních tendencí výchovných. Po krátkém

liberalismu Leopoldov dáno za Františka II. všechno

školství pod písný dozor státnpolicejní, tuhá prohibice

dlouho pokládala veškeré prmyslové snahy vzdlávací

za zbytené, také válené doby je na as zatlaovaly do

pozadí.

Teprv úpadkem prmyslu na rozhraní 18. a 19. vku
znovu vítzn pronikla idea didaktického zvelebováni

prmyslu. Píina stále slabého rozvoje prmyslu i v Ce-

chách, který prý krom skla a plátna sotva vykazuje

jaký znaný artikl vývozní, spatována v nedostateném

výcviku emeslníku a »íabrikant«, v nedostatku zdat-

ných a podnikavých kupc, v nedostatku kapitálu pro

úely prmyslové a konen v pílišném berním obtížení

prmyslu.

K revisi starých zaízení studijních byla r. 1795 zí-

zena dvorní komise studijní, v jejíž ele byl dv. kanclé

Rotténhan a v níž vynikali písedící Sonnenfels, Zippe

a zejm. Frant. Jos. ryt. (ierstner, nar. 1756 v Chomutov

v Cechách, od r. 1789 professor mathematiky na pražské

universit, jehož Rotténhan znal ze svého dívjšího p-
sobení jako nejvyšší purkrabí království eského i ja-
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kožto majitel znané továrny textilní a nkolika bá-
ských podnik, a jemuž dkují Cechy a Rakousko vznik

prvých vysokých škol technických. Již r. 1798 pedložil

Qerstner revisní komisi studijní návrh na povznesení do-

mácího prmyslu zízením zvláštního technického ui-
lišt po píkladu paížské école polytechnique, ped 4 lety

národním konventem založené, dovozuje, že proti vyso-

kému rozvoji anglického prmyslu o novodobé vynálezy

iluební a mechanické se opírajícího jest potebí domácímu

prmyslu vydatné podpory založením vlastních techni-

ckých škol. Uilišt toto mlo býti o dvou kursech, ele-

mentárním, zahrnujícím pedmty vykládané na filosofi-

cké fakult university, a vyšším, který tvoiti ml samo-

statné uilišt, ústav polytechnický, po pípad
(ke zmírnní nákladu) k universit pipojený. Ostav by
mohl býti vychovávací školou pro uitele, kamerální a

hornické úedníky i praktické prmyslníky, dozorcem

nad nižšími ústavy vzdlávacími, odborným poradcem

vlády v otázkách technických a vdeckých i výchovnou

pro vyšší vzdlání dstojnictva. Vdecký žurnál, profe-

sorským sborem vydávaný, ml pojednávati o všech no-

vých pokrocích v oboru vdy i prmyslu.

Pvodní velkolepá osnova Qerstnerova došla však

uskutenní zprvu pomrn nepatrného. Byv dekre-

item dvorské kanceláe z 25. listopadu r. 1801 vyzván

k dobrozdání, jak by se mél uiniti poátek se zí-

zením takového ústavu v Praze, Qerstner pro obtíže

co do opatení potebného nákladu i zpsobilých ui-

tel obmezil v svém referáte úkol technické školy

na poteby národního prmyslu, t. j. v první ad
rukodílné výroby plátenické, vlnaské a bavlnáské, pak

výroby skláské a železáské. Výklady mly býti prakti-
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cké a populární, protože posluchai nebudou míti vzdlání

gymnasijního a universitního, vyuování mlo se díti od-

dlen podle rzných prmyslových tíd, profesoi mli
i mimo vyuovací hodiny býti pístupni živnostníkm,

pouení o zvláštních pípadech nebo o nových vynálezech

hledajícím.

Zízení pólytechnického ústavu v Praze bylo jistou

mrou usnadnno tím, že byl zde již tém od století

ústav, který nové škole technické mohl býti podkladem.

Snaha využiti nov se vytvoujících nauk technických

pro úely vojenské vedla již od poátku 18. stol. k po-

kusm zizovati vojenské akademie inženýrské, zejm. pro

lUauku opevovací a jiné s tím píbuzné (nauce fortifiikaní

s pípravnou znalostí mathematiky a geometrie a j. vdo-

mostem vojenskoinženýrským vyuováno ostatn i na

vlastních rytíských — šlechtických — akademiích již od

stol. 17.). V Praze již r. 1705 soukromý eský inženýr

Kristián Josef W i 1 1 e n b e r g piiííoval se o založení

samostatné inženýrské školy, obrátiv se esky psanou

žádostí k Leopoldu I., aby naídil stavm poukázati mu

jistý roní plat, za njž byl ochoten vyuovati inženýr-

ství šest osob stavu panského, tyi stavu rytíského a

dv stavu mstského. Avšak teprve na druhou žádost

Willenbergovu z r. 1716 po drazném reskriptu Karla VI.

rozhodli se stavové 9. listopadu 1717 zíditi inženýrskou

profesuru, a 7. ledna 1718 — 30 let díve, nežli vznikla

nejstarší inženýrská škola francouzská — inženýrská

škola v Praze skuten otevena, nejprve jako vojensko-

šlechtický ústav ku vzdlání v technickém umní vále-

ném. Teprv když r. 1772 zízena vojenská akademie ve

Vid. Novém Mst, pizpsobovala se inženýrská škola

pražská více potebám obanského života, válenictví
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ustupovalo do pozadí. Škola vzdlala veliký poet do-

brých sil technických, byla zvlášt za Josefa II. v dob
upravování dan pozemkové hojn navštvována a od-

chovanci její jmenováni zemmii v Cechách i v jiných

zemích rakouských.

Nástupci Willenbergovými byli proslulý vodní inženýr

Jan Ferdinand Se hor (1726—1767) a po nm František

A. L. Herget (1767—1800). Správa této školy, pi-

vtlené od r. 1787 k filosofické fakult, od úmrtí Herge-

tova zstala neobsazena.

Snm eský, pijav v sezení ze dne 2J. srpna 1802

Gerstnerovy návrhy jemu dvorskou kanceláí pedložené,

usnesl se pevzíti výdaje na zaízeni a vydržování tako-

vého ústavu a rozšíiti vyuování krom oboru mechani-

ckého a chemického i na obor stavitelský, ímž — a Siku-

.teným vypravením co do vyuovacích sil a pomcek —
teprv dodán ústavu skutený ráz školy technické a nikoli

pouze prniysldvé. Tak vznikla v Praze první technická

škola v stední Evrop, podle paížské »école poly-

technique« r. 1794 zízené.

»Královské eské stavovské uilišt technické v Praze«

oteveno bylo následkem znovu vypuklé války teprv

Ut. listopadu 1806 se tymi stolicemi a 106 žáky, kte-

rýžto poet do r. 1813 stoupl na 381. R. 1813 pipojena

byla k nmu stolice pro zemdlce, od university odlcu-

íená, kterou tehdy zastával Ant. šl. Z ú r c h a u e r, a

r. 1815 odstrann byl dosavadní nejasný pomr techniky

k universit (k níž bylo technické uilišt vlastn pivt-
leno, a bylo spravováno svým samostatným editelem)

íím, že odstranna spolená immatrikulace technik s po-

sluchai universitními a spolené výklady nkteré s po-

sluchai fakulty filosofické (zejména o mathematice a
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O' polním hospodáství) a teclinika prohlášena za zvlášinú

s universitou parallelní uilišt.

Úeíem techniky pražské mlo býti vyšší »vzdlání

v exaktních vdách a umních prmyslových* pro po-

teby velkoprmyslu i povznesení »doTnácích živností

vdeckým vyuováním pro syny zámožnjších umlcfi

a kupc, vlastníku i editel továren na plátno, kartoun,

sukno, sklo. železo; pro barvíe a koloristy, pro hodináe,

.nástrojáe atd., pro inženýry, zemmie, statkáe, úed-

níky hospodáské a lesní, státní úedníky v továrnách

a komerních záležitostech, « i pro budoucí uitele vd
technických.

Proti návrhu Qerstnerovu — který, a sám pvodu

emeslnického, ve shod s obecným principem vládních

kruh chtl zavedením znaného školného ze studia tech-

nického vylouiti »chudší, pírodou k runí práci urené

tídy obyvatelstva* a vyhraditi je synm zámožnjších

kupc, umlc, továrních a hospodáských úedník —
stavové zamítli školné, aby neznemožovali všeobecný

pístup na technické uilišt i ježto pedpokládali malý

jeho výnos pi nevyhnuteln etných osvobozeních. Ná-

vštva technického uilišt podncována tím, že vládní

naízení z let 1811—1822 ukládalo studium geometrie,

mechaniky a stavitelství tm, kteí chtli dosíci oprávn-

nosti pro živnosti stavební.

V stud. roce 1848/9 zmnno pojmenování v »eský

stavovský polytechnický ústav v Praze«, od r. 1851/2

prost »stavovský polytechnický ústav v Praze«, od

r. 1860/1 »královský eský polytechnický zemský ústav«

v Praze. Novému ústavu vykázána pvodn kolej kle-

mentinská, po návrhu Gerstnerov však zakroením nej-

vyššího purkrabí hrab. Jana Rud. Chotka pikázán mu
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celý bývalý svatováclavský seminá v dnešní Husové

tíd, kde se nmecká technika dosud nalézá.

Mezi prvními professory ústavu byli vedle editele a

professora mathematiky, jímž byl jmenován navrhovatel

a organisátor jeho František Josef Q e r s t n e r, pro-

fessor mathematiky a praktické geometrie Adam B i 1 1-

fi e r, professor stavitelství Jií Fischer a professor

hemie Karel Aug. Neumann, potom guberniální rada,

velice zasloužilý O' zvelebení Ináství v Cechách, o poá-
dání prmysilových výstav v Praze 1828 a 1829, o po-

vznesení prmyslu cukrovarského atd.

Po Qerstnerovi, jehož vynikající osobnost nahrazo-

vala namnoze nedostatenost uební osnovy a pro-

stedk, byl druhým editelem technického ústavu 1832

až 1845 Jan sv. p. H e n n i g e r z Eberka, za nhož 1838

provedena první reorganisace ústavu, z ostatních sil jsou

známjší chemik Karel B a 1 1 i n g, který již r. 1833 pojal

do svých výklad též cukrovarství, v mathematice po

B i 1 1 n e r o v i Kristián D o p p 1 e r, v stavitelství Karel

W i e s e n f e 1 d.

Pedbžné vzdlání poslucha obmezovalo se na v-
domosti získané na hlavních a mstských školách (tení,

pravopis, dovednost v poítání). Pijímací zkouška na

techn. uilišt zavedena byla poprvé v stud. roce 1813/4,

aby zvýšena byla úrove pedbžného vzdlání a eleno

velikému návalu poslucha; zlepšení oekáváno v tom

smru od zízení školy reálné, na nž došlo však teprv

1833. Po r. 1833 osvobozeni od pijímací zkoušky jen

absolventi stavovské reálky, vyššího gymnasia a: pr-

pravného roníku r. 1851 zaízeného.

Ve V í d n i byla po znan delším jednání a prtazích

otevena dle plán Prechtlových (do r. 1809 editele nau-
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tické Školy v Terstu) polytechnika dne 3. listopadu 1815,

pét msíc po skonení vídeského kongresu. Zízení její

mlo potud vliv na techniku pražskou, že editelství ví-

deské polytechniky, majíc bezprostednjší vliv na

vládu, hledlo ústavu svému zjednati a zachovati ráz

ústedního uilišt pro technické vzdlání a proto opíralo

se nezídka návrhm na vnitní zdokonalení soupeící

s ní a co do vnjšího postavení s ní souadné pražské

techniky, od editelství jejího vycházejícím.

Od r. 1826 byly uební stolice pro -mechaniku a stroj-

nictví zízeny pi stavovském museu Joanneu ve Št.

Hradci, r. 1843 byla založena technika ve Lvov,
pivtlením republiky krakovské k Rakousku pišla

v rakouskou správu i technika vKrakov, r. 1850 ote-

vena (zprvu rovnoprávná, pozdji úpln nmecká) tech-

•nika v Brn s kursy »pípravnými« (reálkou) a »vyš-

šími« (vlastním oddlením technickým) a sice za pí-

(Spvku stav na útraty státní.

Veškeré techniky zápasily s nedostatkem uebných

stolic, který byl zakrýván ustanovováním adjunkt a

suplent; absolventi jejich nevyhovovali tudíž stoupajícím

požadavkm hornictví, prmyslu a železnictví a dochá-

zeli vtšinou jen podízených míst v podnicích soukro-

mých i ve správ státní. Vynikající pozdjší prmyslníky

shledáváme skoro jen v absolventech pražské techniky

z doby Qerstnerovy (Balling, Haas, Hardtmuth, Lanna,

Lcitenberger, Richter).

Vedle technik mly býti nižšími uilišti prakti-

ckého rázu školy reálné. Vídeská reální obchodní

akademie vychovávala dosud výhradn pro život ob-

chodní. Teprv dvorní komise studijní ve svém školním

plánu (dvo. dekr. z 10. února 1804) pojala reálné školy

eská Politika. V. 49
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jakožto uilišt technicko-prmyslová. Zprvu ovšem ne-

bylo valn jednoty ani o tom, ku kterým stávajícím ústa-

vm vyuovacím se reálky mají pipojovati, ani o tom,

emu se na nich má vyuovati. Podle Rottenhana mly
reálné školy býti pipojeny k universitám a lyceím. Mezi

pedmty uebnými mly býti i djiny obchodu, popu-

lární metafysika, vda kamerální, policejní a obchodní,

právo obanské a smnené, technologie, kreslení a mo-

derní jazyky. Dle podrobné uební osnovy, F r. G e r s t-

n e r e m sdlané a studijní komisi revisní pedložené,

mla však reálná škola býti tytídní stední školou,

pipojenou ke škole hlavní. Obligátní pedmty mly
býti náboženství, zempis, djepis, arithmetika a algebra

(tyto 4 pedmty se zvláštním zetelem k pomri'im ob-

chodu, príjmyslu a zemdlství), nmina, elementární

geometrie, civilní stavitelství, kreslení, krasopis, stroj-

nictví a hydrauhka, pírodopis a fysika, logika a návod

ku znalosti práva; pedmty nepovinnými mly býti

v 1. a 2. tíd latina a francouzština, ve 3. a 4. ifiáé ital-

ština a anglitina. Ke tvrtému roníku všeobecné školy

reální mly se pipojovati odborné vyuovací kursy tech-

nické, merkantilistické a zemdlské. Vyuování tech-

nické mlo býti jednoroní (luba, pírodopis, strojnictví

a djiny umní) a bylo ureno pro aspiranti^ vysokých

škol technických, vyuování merkantilistické mlo býti

dvouleté a o-bsahovati theorii a djiny obchodu, tech-

nickou chemii, zbožíznalství, kupecké knihvedení, vdu
kontorní. právo obchodní a smnené a kreslení; rovnž
dvouletý kurs pro vyšší vzdlání zemdlské ml za-

hrnovati hospodáskou theorii, správovdu, úetnictví,

hospodáskou lubu a zákonovdu.

Pes pímluvu Rottenhanovu, který pidav se k plá-

nm Qerstnerovým chtl zíditi 9 úplných, reálných škol
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V zemských hlavních mstech a 14 jiných, jen všeobecné

a ekonomické vyuování obsahujících, byly návrhy

Gerstnerovy zamítnuty a ve shora zmínném plánu škol-

ském z 10. února 1804 bylo pijato zízení reálek tíletých

s nižším cílem uebním jakožto pokraování školy ná-

rodní. Ku pijetí do reálky vyhledávalo se absolvování

4. roníku školy hlavní, kterýž dle politického zízení

školního z 11. srpna 1805 rozdlen byl ve 2 roníky a

který se takto stal jakousi pípravkou pro školu reální,

jakousi nižší reálkou.

První reálka dle tohoto plánu zízena byla 1809 ve

Vídni, druhá r. 1811 v Brn, další r. 18L5 v Brodech,

r. 1817 ve Lvov, Terstu, Benátkách a Senji, naež na-

stala pestávka do r. 1833. Když vláda oslyšela Qerst-

neríjv návrh z r. 1811 na zízení reálné školy v Praze,

protože se odchyloval od zaízení reálné školy vídeské,

navrhl Qerstner r. 1820 pipojení dvoutídní reálné školy

k samé technice, avšak usnesení snmu z r. 1821 po pti

letech vládou opt vráceno, naež snm dne 17. pro-

since 1827 znovu se usnesl o zízení reálné školy pi

technice jakožto pípravného ústavu, a sice nyní po vzoru

reálky vídeské. Roku 1833 stavovská reálka
v Praze — první to reálná škola v Cechách — skuten
otevena v budov techniky a pod správou téhož e-

ditele. Zajímavo je, že, aby se získalo více místa, roz-

prodáno dražbou ze sbírek technologických mnoho star-

ších model, zvlášt spádacích stroj, které by dnes

byly asi vzácnými klenoty nového musea technického

v Praze.

V listopadu 1833 obdržel velkolepým darem 56.000 zl.

konv. mny pražského arcibiskupa Václava Leop. ryt.

Chlumanského reálku Rakovník, r. 1837 Liberec (odka-

49*
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zem 24.000 zl. kupce Huberta Tilla z r. 1804), ob dle

plán Gerstnerových. Rakovnická mla sloužiti výcviku
zemdlc, lesník, horník a hospodáských úedník,
hberecká vzdlání továrník a obchodník. Vyuovací
eí byla i v Rakovníce až do r. 1861 nmina, akoliv
uitelé i žáci byh bez výjimky eši. Ob byly založeny

na širším podklad a vypraveny bohatji než všechny
dosavadní reálky v Rakousku uebními pomckami
i pedmty. Kdežto však reálka pražská kol r. 1844 sotva

staila návalu žactva, mly tehdy reálky liberecká a ra-

kovnická v 6 ronících dohromady 77 žák, ímž bylo

vinno hlavn asté mnní uitel-piarist.

Poátkem r. 1840 byly celkem v Rakousku vedle tí

ústav technických reální a obchodní akademie ve Lvov,
7 reálek (mimo zmínné 3 v Cechách ješt ve Vídni,

Brn — dle vzoru vídeské — Terstu a Brodech), 4 sta-

vovské kreslíské školy (v Praze, Olomouci, Lvov a

Štýrském Hradci), manufakturní kreslíská škola ve

Vídni a etné 4tídní normální školy hlavní.

III.

Založení a innost Jednoty ku povzbuzení prmyslu
v Praze. — Karel Slavoj Amerling.

Rány, jež utrpl rakouský a zejména eský prmysl
válkami napoleonskými, finanními krisemi a od víde-
ského kongresu opt uzavením se Ruska a celní poli-

tikou Pruska, nevyrušily z neinnosti zpátenický režim

vládní, který beztoho v prmyslu, zvlášt továrním, spa-

toval živel podvratný. Iniciativy za povznesením pokle-

slého blahobytu národního, zejména za zvelebením pr-
myslu k úspšné soutži s cizinou a k zachování trh ex-



KU POVZBUZENÍ PRMYSLU V PRAZE. 693

portních, uchopili se stavové jednotlivých zemí, obtaví

jednotlivci a msta. Zejména Cechy, dík prmyslové

pokroilosti obyvatelstva i rozhledu mužíj v ele zemské

správy stojících, octly se znovu v popedí.

Osvícený nejvyšší purkrabí král. eského, Karel hr.

Chotek, který jako vyšší správní ííedník vystídal

r. 1813 v Pímoí francouzské autority a (jak praví Dr. Fr.

Lad. Rieger v djinách prvního tvrtstoletí Prijmyslové

Jednoty) poznal pi tom nesetná svdectví prozíravé

pée napoleonské správy o prmysl, tržbu, kommuni-

kace a veejná zízení, ihned po svém povolání v elo

zemské správy r. 1826 dal popud k uspoádání druhé

zemské výstavy prmyslové v Praze r. 1828 jakožto prý

kontrolní pehlídce tehdejšího stavu, pedností a nedo-

statk domácí výroby, a hned r. 1829 dal uspoádati tetí

a r. 1831 tvrtou zemskou výstavu prmyslovou. Již

r. 1829 dohodl se Chotek s pedsedou výstavního vý-

boru, hrabtem Jos. Dietrichsteinem, aby v Praze zalo-

žena byla jako zemský ústední orgán prmylnictva Jed-

nota prmyslová po zpsobu francouzské »SoiCÍété en-
couragement pour Tindustrie nationale«, jejíž název, or-

ganisace a innost byly pražské Jednot vzorem. Vlivem

Chotkovým získáni myšlence Jednoty tém všichni

stavové království, šlechtici a preláti. Pro rzné formální

pekážky, zaleknutí vlád paížskou revolucí roku 1830

a cholerovou epidemii roku 1831 ustavila se Jednota
ku povzbuzení prmyslu v Cechách teprv dne

1. bezna 1833 s povolením vládním za pedsednictví

Chotkova.

Založením Prmyslové Jednoty, která byla v prvém

období do roku 1848 sborem šlechtic, potomk a

ddic osvíceného eského panstva století 18., velko-
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prmyslník a obchodník a píslušník vyšší intelli-

gence vdecké a úední, a po níž teprv pozdji následo-

valy v I. 1833—1837 Prmyslová Jednota v Štýrském

Hradci pro Štýrsko, Krasko, Korutansko, Horní Ra-

kousy a Solnohrady, roku 1839 Prmyslová Jednota

pro Dolní Rakousy ve Vídni, roku 1845 pro severní

Cechy v Liberci, poíná nová slibnjší perioda

prmyslového školství eského. Až dosud vzdlávání

prmyslové v Cechách obmezovalo se pedevším na

kraje a obyvatelstvo nmecké, na prmysl domácký a

tovární — Jednota Prmyslová obracela hned od po-

átku péi k tomu, aby se dostalo potebného povznesení

technického hlavn emeslnictvu, valnou vtšinou k eské
národnosti pináležejícímu. Již r. 1834 založila Jednota

v Praze veejnou sbírku výtených výrobk, stroj a ná-

stroj, dne 2. srpna 1835 otevela veejnou ítárnu.

Také v oboru vlastního školství prmyslového zahá-

jena byla z kruh Jednoty innost nejilejší, již chceme

vylíiti ponkud obšírnji, protože úední a vbec n-
mecké monografie o této innosti nemají ani zmínky a

veškeren ilejší ruch nastává tmto zpravodajm vbec
teprv od konce let 1860. a z Vídn.

Již v beznu 1835 len generálního editelství Jed-

noty, kníže Friedrich Ottingen, zídil vlastním nákladem

na Zbraslavi nedlní školu prmyslovou. Z 60 pihláše-

ných pipuštni byli jen nejschopnjší, vesms misti a

pomocníci z nejbližšího okolí (panství zbraslavského),

jimž se v eské ei podávaly první poátky technického

vzdlání (arithmetiky. geometrie i mechaniky a kreslení

pedmt, souvisících s živnostmi jednotlivých žák), a

sice v nedli od 8 do 10 hod. dopoledne. Uiteli bylo n-
kolik osob, již jinak v knížecí služb zamstnaných. Vt-
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Šina žák navštvovala školu s neoekávanou pílí a hor-

livostí. Dne 4. dubna 1836 konala se po zakonení škol-

ního roku za pítomnosti purkrabího hrabte Chotka ve-

ejná zkouška, která dopadla nanejvýš uspokojiv. Ped-

nášky dosud konané dal kníže vytisknouti a žákm bez-

platn rozdati. V druhém roce zvláš nápadná byla záliba

žák v oddílu chemicko-fysickém (prmyslové chemii).

Pi veejné zkoušce v beznu 1837 zvlášt se vyzname-

nali žáci, kteí druhý rok do školy docházeli, proež se

kníže rozhodl kurs na dv léta rozdliti. Uiteli Frant.

Kuklovi bylo pak naízeno, aby pracoval na technologi-

ckých knihách a vydával je v eském jazyce nákladem

knížete.

Vedle hlavního úelu, poskytnouti chudým živnost-

níkm co nejdíve a nejlevnji píležitost k nenáhlému

lepšímu vzdlání odbornému, aby se jim usnadoval po-

stup s požadavky doby, mla škola zbraslavská býti dle

intencí zakladatelových Prmyslové Jednot zdrojem

zkušeností, jichž by pak mohlo býti užito na prospch

pokraovacího školství v zemi vbec.

Škola zbraslavská byla »matkou všech škol prmy-

slových v Cechách« (pokraovacích), purkrabí Chotek

optovn ji navštvoval, žáky osobn zkoušel a povzbu-

zoval a pesvdiv se o úspšném psobení jejím, vzni-

kání dalších podobných škol podporoval. Chotek dopo-

ruil zakládání jich konsistoím a krajským úadm,
dodav jim lithografováné obšírné vylíení o jich zaizo-

vání prof. Ballingem sepsané.

Škola zbraslavská byla ostatn netoliko prmyslovou,

nýbrž chodili do ní v nedli a ve svátek mezi ranní a

^elkou mší i starší muži a hospodái »v nejlepším muž-

ném vku«, kteí se tu uili pdoznalství, racionelnímu
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obdlávání pdy, užívání hospodáského náadí, záko-

nm zemským. Vyuování se dlo ryze esky, i obvyklé

cizojazyné termíny nahrazovány eskými.

Po píklad školy zbraslavské otevena »nedlní a

prmyslová škola« 1. záí 1836 v Krásné Líp, kde pro

znaný zájem žactva otevena v íjnu 1838 »Wochen-
gewerbeschu'le« pro ty, kdož po vyjití ze školy obecné

touží po dalším vzdlání, uritého oboru si ješt nezvo-

livše. 2áci ze Zbraslavi a Krásné Lípy posíláni byli od

Prmyslové Jednoty na cesty do ciziny se stipendiemi

a doporueními.

V listopadu 1837 založil kníže Karel Egon Fiirsten-

berg eskou prmyslovou školu na Kivoklát, jíž

.v ervnu 1839 dána byla zvláštní »základní pravídla«, do

r. 1845 zízeny dále ásten podntem Jednoty mimo
Prahu nedlní prmyslové školy v Litomicích, Plzni,

Píbrami, Blatné, Litomyšli, Budjovicích, eské Líp,

celkem tedy v 10 místech venkovských. ásten uží-

valo se jich i k vyuování veernímu. V Plzni. Zbraslavi

a Blatné vyuovalo se i »ekono'mii«, v Píbrami byl letní

kurs kreslíský.

Pi nedlních školách v Plzni a Krásné Líp byly

(jako i pi reálkách v Liberci a Rakovníku) zárodky

knihoven prmyslových.

Zvláštní kreslíské školy byly v letech tyicátých

(mimo stavovské školy kreslíské v Praze, Olomouci,

Lvov a Štýrském Hradci) v Cechách ve Warnsdorfu,

eské Líp, Valteicích, Kamenném Senov.

2e bylo škol pro vzdlání emeslnictva již nezbytn

potebí, je bezpeným svdectvím dvorní resoluce

z 6. prosince 1810, která doznává o stavu emeslnické

techniky z prvních desítiletí století 19. »uznanou smiit-
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nou pravdu«, že »nejvtší díl výrobk touž mrou klesá

co do vnitní hodnoty, jakou stoupají jejich ceny«. Dle

svdectví Liechtensteinova i v Dolních Rakousích vt-

šina emeslník provozuje své živnosti pouze mecha-

nicky, neznajíc ani vynálezy asto již obecn známé.

Pod záštitou Chotkovou mla se instituce nedlních

škol zavésti v zemi všeobecn. Bohužel konil zdárný

rozbh tento odstoupením Chotkovým s úadu purkrab-

ského a doasnou stagnací v innosti Prmyslové Jed-

noty.

Roku 1837 zaízeno bylo Prmyslovou Jednotou obou-

jazyné nedlní vyuování pro živnostníky
i v Praze. Vyuování toto mlo býti pokraováním

vyuování opakovacího, mlo dopliíovati nedostatené

vzdlání školní a býti povzbuzujícím píkladem k následo-

vání mstm venkovským, kde vyuování toto, jsouc

zvláš pizpsobeno místním odvtvím živnostenským,

mohlo nahrazovati co možná nedostatek škol reálných

a j. odborných. Vyuovali z poátku profesoi Hessler a

K. Kramerius a knihovník Jednoty Dr. Jan Partl bez-

platn, dále adjunkt Marian a truhlá Nikši. Hrab
Chotek optovn vyuování býval pítomen. Vyuování

v kresb poalo 17. záí 1837, pednášky eské poaly

souasn s nmeckými dnem 19. listopadu, kdy stalo se

formáln a skutené zahájení školy. Vyuováno bylo kre-

slení a rýsování, arithmetice a geometrii, živnostenské-

íTiu knihvedení, lub, stroijnictví a fysice (tmto tem
pedmtm zatím jen nmecky), a sice rozptýlen v Kle-

mentinu, v technice (v Husov tíd) a v havelském klá-

štee. Od r. 1838—39 pistoupily eské pednášky Amer-

lingovy o chemii, mechanice a pírodovd, kreslírna

byla otevena každodenn a jednotlivé pednášky konány
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byly i mimo dni nedlní. Jednota zaídila i školu pro mo-

delování, první a jedinou v Cechách, na níž vyuoval
socha Josef Max.

Nedlní škola Jednotou za rozliných zmn v osobách

uitel a stídav v menším i vtším rozsahu vydržo-

vaná byla však toliko nepatrnou pomckou z nouze pro

živnostenské poteby hlavního msta eského království.

Veliký poet jinoch stedních tíd, kteí po vychození

obecné školy chtli se vnovati emeslu, postrádal tehdy

pi skrovném potu škol reálných jakéhokoliv píhodného

uilišt. Aby se tomuto nedostatku aspo v nem od-

pomohlo a aby poskytnut byl píklad k následování,

usnesla se Jednota 1. prosince 1846 k návrhu inž. Per-

nera zíditi v Praze na vlastní útraty zprvu jen eskou

a pozdji i nmeckou úplnou školu prmyslo-
vou, pro niž uren byl ze spolkových penz výdaj

2000 zl., a pro kterou, aby spolek zbaven byl pílišného

naptí finanního, uspoádali JUG. AI. Pravoslav Trojan a

Dr. Fr. L. Rieger pro esikou školu prmyslovou sbírku pí-

spvk, jejíž výsledek v krátké dob dosáhl 7000 zl., které

Trojan Jednot odevzdal. V ostatním poítáno bylo na

obtavou ochotu sil uitelských a na slíbenou podporu

cech a soukromník. Pro návštvu školy podnikána

byla rozsáhlá agitace.

Povolení vlády ke zízení prmyslové školy pišlo

sice brzy po beznu 1848, ale v tehdejším shonu poli-

tických událostí nevidlo se Jednot piložiti ruku k dílu,

také oekávala se vtší pée o vzdlání lidu eského od

vlády samé. Samým váháním -a uvažováním minulo n-
kolik let.

Zatím pokraováno v nedlních pednáškách v obou

eech. Když pak Jednota následkem zízení obchodních
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a Živnostenských komor v r, 1850 v innosti ochabla,

bylo i populární nedlní vyuování obmezeno, mode-

lovna, která dosud za vedení Maxova úspšn psobila,

byla na as docela zrušena a kreslírna na jednoho uitele

redukována. Jednota záhy však pochopila, že zízením

obchodních komor psobnost a vliv její neodvratn byl

zúžen a že musí zetel svj obrátiti k smrm komorami

tehdy nepstovaným, avšak nemén potebným a pro-

spšným, t. j. pedevším k živnostenskému vzdlávání

školou, knihovnou, ítárnou, pednáškami, rozpravami a

demonstracemi. Peováno tudíž o znovuzízení zrušené

modelovny a zdokonalení kreslírny a uebných pomcek,

shánny úroky z uložených penz, které zatím stouply

na 10.000 zl., a dne 8. bezna r. 1857 konen otevena

slavnostn eská veerní škola prmyslová,
pipojená k tehdejší eské škole reální, jejíž uitelé na

ní vyuovali. Vyuováno bylo, krom dosavadního uení

v nedli dopoledne i odpoledne, také ješt v pondlí,

tvrtek a sobotu veer. V r, 1857 mla škola již 605 žák
;(v tom 12 mistr, 268 tovaryš a 297u) a 15 uitel s 18

vyuov. hodinami týdn. Pedmty vyuovacími bylo

soustavné vyuování ornamentálnímu a konstruktivnímu

kreslení, dále eské a nmecké mluvnici, písemnostem a

potm (všemu ve 2 kursech dle pedpravy žactva) a od

1858 též zoologii, mineralogii a geologii. Uitelstvo pr-

myslové školy pražské ízením Purkyovým vydávalo

sbírku uebných knih emeslnických, t. zv. »Prmyslovou

školu«. Roku 1862 podailo se purkmistru pražskému Fr.

Pštrossovi zjednati pro prmyslovou školu vlastní míst-

nosti a umožniti Prmyslové Jednot na základ statutu,

prof. Dr. K. Koistkou vypracovaného, trvání ústavu za-

jištním tíleté subvence zemské (po 2000 zl.) a mstské
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(1500 zL). škola prmyslová otevena pak ve zvláštních

místnostech pi staromstském masném trhu v íjnu 1863

a hledno po té zavésti na ní též vyuování denní ve
dnech všedních, což ovšem teprv znenáhla od pedmtu
k pedmtu bylo uskuteováno. R. 1866 píspvkem
500 zl. od obchodní komory v Praze (které bylo zízení

oboujazyné príímyslové školy nákladem komorním
v 1. 1860 a 1861 vládou po dvakráte zakázáno, jelikož prý
zizování škol prmyslových je úkolem spoleenstev!)

a darováním nástroj od spoleenstva truhlá umožnno
bylo zavésti konstruktivní modelování v dev, daro-

váním dvoukoového parního motoru presidentem ko-

mory Dormitzrem a dary nkolika firem založeno bylo

mechanické oddlení školy, státní subvence r. 1871 umož-
nila provésti modelování v hlín i v hodiny denní a po-

-skytnouti žactvu v dílnách zamstnanému i vyuování
theoretické.

Uební osnova obsahovala posléze velikou adu ped-
mt vyuovacích: zemské jazyky, písemnosti, zempis,
poty, knihvedéní a smnkáství, algebru a geometrii, fy-

siku, pírodopis se zbožíznalstvím, chemii, chemick. tech-

nologii, ornamentiku, stavitelství, strojnictví, pípravné
kreslení a rýsování, konstruktivní kreslení, stavební a

strojnické kreslení, ornamentální kreslení, modelování

v hlín a sáde, tkalcovství, konstruktivní práce v dev
a kovu. Dle ádu školního mlo se každému pedmtu vy-

uovati v eském a nmeckém jazyce ve zvláštním odd-
lení, školné stanoveno bylo pololetn na Ya zl. za každou

hodinu týdenního vyuování a od placení jeho nikdo

íieml býti osvobozen. Veejnými výstavami žákovských

prací mlo se širokému obecenstvu umožniti nahlédnouti

v psobení ústavu a získati je pro zájmy ústavu.
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Za uitele užíváno bylo zpravidla uitelských sil ji-

ných ústav za skrovnou remuneraci. editelem byl Dr.

Anto'nín Majer, professor c, k. vyšší ško-ly reální, z ui-

tel uvádíme A. Blohoubka (pro chemii), advokáta

Dra J. Beneše (pro íietnictví a smnené právo),

akad. malíe L. Bernarda a H. U 1 1 i k a (pro orna-

;mentální kreslení a ornamentiku), prof. V. Jarolímka
(pro konstruktivní kreslení) a V. Sobka (pro písem-

jiictví, zempis a zemské jazyky) a j.

Uebné pomcky byly doplovány jednak ze zna-

ných dar, jednak zhotovovány žactvem v dílnách. Ostav

ml takto vedle mineralogické sbírky 140 pístroj fysi-

kálních, znaný poet model, tkalcovské stavy a dílny

truhláskou a zámenickou, nástroji, dlnými stroji a par-

ním motorem od spoleenstva truhlá v Praze a stroj-

nických továrník obou národností vypravené.

Pro pijetí žák nebylo kladeno podmínek. Ponvadž
žáci, pocházející z tíd nejchudších, nemli stipendií a

pod. ani nebyli od školného osvobozováni, opouštli

ústav, jakmile jim znalosti tam nabyté mohly nkde za-

opatiti výdlek snazší a vydatnjší. Pes to výsledky

školy v prvním desítiletí (1863—1873) nazývá zpráva

potšitelnými: pemnozí dkují škole za lepší sociální po-

stavení, mnozí uitelé mšanských a j. škol za další

praktické vzdlání. Znenáhla pokládáno bylo v dílnách

za estnou povinnost dlníka, aby byl navštvoval školu

prmyslovou, a vliv denních list, jehož bylo s poátku

ke zvelebení návštvy potebí, stal se znenáhla postráda-

telným.

Nicmén obmezovalo se psobišt školy dosud hlavn

jen na okolí Prahy; širšímu obecenstvu v zemi bylo trvání

a zaízení školy i s bohatými pomckami jejími neznámo.
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Školní výbor, sestávající ze zástupc zemského výboru,

komory, obce a Prmyslové Jednoty, usnesl se tudíž

r. 1872 všechno vynaložiti, aby škola mohla býti rozší-

ena v úplnou denní školu prmyslovou s ponecháním vy-

uování nedlního a veerního, a žádáno od státu zvýšení

subvence a udlení dovolené Dru Majerovi k ízení školy.

Když konené vynesením z 14. listopadu 1872 zvýšena

byla státní subvence škole ze 3000 na 6000 zl., byla škol-

ním rokem 1873—74 otevena ádná denní škola
prmyslová, která se vedle pípravného kursu sklá-

dala ze tí oddlení: pro odbor strojnický, pro stavitelský

a pro ornamentální kreslení, s dílnami pro emesla stroj-

nická a truhláská.

V djinách eské svépomoci v oboru prmyslového
vzdlávání estné místo písluší Dru Amerlingovi. Dr.

Karel Slavoj A m e r 1 i n g už poátkem let 1830. konal

v nedli a svátky v Klementinu populární pednášky
o chemii, technologii a j. vdách, jež skrovn (10—15

osobami) jsouce navštvovány pozdji zanikly; po zízení

nedlní pokraovací školy Prmyslovou Jednotou vyuo-
val od prosince 1838 i na této škole, a sice pírodním v-
dám vbec, lub, fysice a technologii zvlášt, konaje se

svými žáky i pokusy galvanoplastické. Na škole té, již ve-

lice vítal a jejímž uitelem rád se pK>depisoval, vyuoval
bez petržení až do r. 1861. Chtje týmž smrem psobiti

i na vrstvy škole již odrostlé, založil »spoleik ctnostných

mladších emeslník*, jimž iníval výklady o technologii,

zdravovd, náboženství i mravouce. Na útraty Jednoty

cestoval Amcrling po Cechách, konaje pednášky techno-

logické a rozdávaje poslucham Presslovo dílo »Tech-

nologii« (1836/37) a »Casopis technologický* (1837/38),

dosud nevalnému odbytu se tšivší. R. 1839 jal se vydá-
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vati veliké prostonárodní dílo »Prmyslový Posel«,

praktickou lubou se zabývající, jehož do r. 1844 vyšlo

13 svazek o 26 arších, v nichž ukonena první ást

luby emeslné. R. 1844—47 vyšlo ásti druhé, zkusné i
praktické luby, 9 svazek a r. 1844 vyšla též první

z »Pednášek prmyslových ve školách nedlních a e-

meslných v Praze«. O vyuování emeslník i sám vždy

usiloval i jiné k tomu nabádal v dopisech i asopisecky.

V »Budi« Arnerlingov vyuováno bylo nejen rýsování,

nýbrž i praktickým pracím v dílnách, a sice s poátku

každodenn — podnik však, na svou dobu velkolepý, ne-

pízní pomr r. 1848 zanikl. V Budi uvažováno o pro-

stedcích, jak pomoci malým živnostníkm, v mistrov-

ských poradách, jichž pedsedou zvolen továrník Ema-

nuel Zdekauer. Výsledkem tchto snah je Pražská zá-

ložna emeslnická, snad první toho druhu ústav v celé

íši rakouské. Po zaniknutí Prm. Posla obstarával Amer-

ling eský text »Nedlních List pro emeslníky*, 1847

Jednotou vydávaných.

IV.

Reálné školy a prmyslové školství od r. 1848 do let 1870.

Boulivé události roku 1848, poteba rychlého vzkí-

šení oteseného blahobytu národního i svží vzduch, na

as Rakouskem provanuvší, zpsobily zmnu i ve školství

technickém. Ješt r. 1848 pipojena k vídeské polytech-

nice »císaská škola pro živnostenské kreslení*, r. 1865

osamostatnla, nynjší státní prmyslová škola v I. okresu

vídeském, a r. 1849 zmnna 4. (dvouletá) tída hlav-

ních škol tak, aby platiti mohla za první dv tídy nižší

školy reální. Velikolepé plány ministra Brucka po celním
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spojení Rakouska s Nmeckem pedpokládaly odvrat od

dosavadní soustavy prohibiní, prmysl rakouský musii

pipravovati se na zápas s cizinskou konkurencí uvnit

projektovaného stedoevropského sdružení celního, také

proto musilo se tudíž pedevším úeln upraviti veškeré

vyuování priimyslové, a to od zdola ipoínaje. Dne

12. února 1851 ministr vyuování hr. Lev Thun navrhl

císai úpravu prmyslového vyuování vbec a zizování

reálných škol zvláš. Dle tohoto návrhu, kterýž Nejv.

rozh. z 2. bezna 1851 byl schválen a jímž položen byl

základ pro epochální petvoení reálných uiliš, mly se

pro nižší vzdlávání prmyslové zizovati dvoutídní

nižší reálky, které mly zstati ješt ve spojení se ško-

lami obecnými; pro další vzdlání mládeže v prmy-
slovém smru neb jako prprava pro vyšší reálku ml se

k nkterým nižším reálkám pipojiti tetí roník. Vyšší

reálné školy (trojtídní) mly se zizovati jen v místech

s trojtídní reálkou nižší a vyuovalo se na nich i ku-

peckým potm, celnictví a smnkáství, úetnictví, tech-

nické chemii a nauce o strojích, a zejm. peznan kre-

slení.

Mimo to prohlásil hr. Lev Thun za potebu stavu

živnostenského »zizování škol emeslnických nedlních

a vlastních škol speciálních pro jednotlivá odvtví tech-

nického vzdlání«. V emeslnických školách mli se vzd-

lávati uni a tovaryši bez perušení svého zamstnání

v nedli a veer dn všedních, o sice z ásti nedlními

populárními pednáškami na technikách a pod. a kreslí-

ským vyuováním pro živnostníky od jednot prmy-
slových, obchodních grémií a i. cech v mstech již bylo

postaráno, což mlo však býti nyní rozšíeno, zejm. mly
býti zizovány školy veerní a nedlní pi nových ško-
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lách reálných. Na všech technikách mly dále býti zí-

zeny jednoroní pípravky pro starší žáky s praktickým

vzdláním pedbžným, polytechnika vídeská mla býti

závreným kamenem technického vzdlání a semeništm

uitel pro ústavy technické.

Poátek ml se uiniti se zizováním úplných, vyšších

i nižších škol reálných, pedevším v mstech, kde byly

již vyšší ústavy technické (Praha, Brno, Lvov, Víde,

Št. Hradec) a kde (mimo Brno) byly již reálky s techni-

kami six)jené. Tyto mly se od technik oddliti a pipo-

jiti jakožto vyšší tídy k nižším (dvoutídním) školám

reálním, na nichž ml souasn zízen býti tetí roník

nižší, aby tak vznikly úplné šestitídní vyšší školy reálné.

V Praze a ve Vídni mla se následkem peplnní škol již

zízených hned zíditi ješt druhá vyšší reálka a sice

y Praze eská, jejíž nižší oddlení již v šk. roce 1849/50

bylo oteveno provisorn v místnostech havelského klá-

štera, í^editelem ustanoven Jos. W e n z i g, mezi profe-

sory byli Jan Krejí, Antonín Majer, Petr M u ž á k,

pozdji též Vladislav Z a p a Josef N i k 1 a s. Od íjna

1851 do 1875 sídlila eská reálka v býv. konvikte u piarist

v Panské ulici. Do r. 1866 však vyuovalo se i na této

reálce nkterým pedmtm nmecky. Dosavadní (n-

mecká) stavovská reálka pi pražské polytechnice osamo-

statnla a petvoena ve vyšší reálnou školu nového typu

v šk. r. 1851/2. Rovnž mly se reorganisovati reálky

v Rakovníku a Liberci.

Pedpisy pro reálky v píin školní statistiky,

školního platu, pijímání a propouštní žactva, discipliny,

vysvdení, zkoušek pololetních, biskupského dozoru,

státních inspektor, prázdnin atd. byly uvedeny co možná

v soulad s pedpisy platnými pro gymnasia. Provedení

eská Politika. V. 50
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;tchto plán zdržováno však a dílem maeno bylo jednak

nedostatkem sil uitelských, jednak tím, že zvi. mimo
Ceohy obce, na nž se zakládáním a vydržováním reálek

v prvé ad bylo poítáno, nevždycky ochotn odhodlá-

valy se k finanním obtem, na 'nich pro místnosti a

uební pomcky žádaným. Pes to dosaženo bylo, zejm.

u nás, znaných úspch a z reálek let 1850. vyšel znaný
poet rakouských prmyslník i uitel. Vtší obce záhy

postehly, že na reálkách docházejí žáci potebných v-
domostí pro život praktický, i zakládány proto hojn

nižší reálné školy, jak samostatné trojtídní (Hradec

Králové, Nový Bydžov, Budjovice, Jáchymov, Litom-

ice), tak nesamostatné dvoutídní (Kolín, Kutná Hora,

Pardubice, Chrudim, Polika, Pelhimov, Náchod, Jiín,

Píbram, Rokycany, Plze, Klatovy, Domažlice, Písek

a j.), vyšší pibyla jen v Lokti a pozdji ve vyšší doplnny

reálky v Kutné Hoe, Písku, Plzni a Pardubicích s vyuo-
váním až do r. 1866 ásten nmeckým.

Zízením etných reálek v 1. 1850. zavládly i na praž-

ské technice postupn spoádanjší pomry následkem

náležitého a stejnomrného prpravného vzdlání poslu-

chastva. Vyuovacím jazykem zstávala však i na sta-

vovské technice až do konce r. 1861 výhradn nmina.
Avšak ani školy reálné nedostaovaly svým jednot-

ným zízením zvláštním potebám jednotlivých odvtví

a kraj, ke zizování škol pokraovacích docházelo jimi

jen nedostaten, k vytvoení zvláštních speciálných škol

pak vbec ne. Obchodní komory, živnostenské cechy a

spolky prmyslové pod tlakem zahraniní soutže domá-

haly se specialisovaní prmyslového školství se zetelem

k praxi, zizování odborných škol pro jednotlivá odvtví

dle vzoru školství belgického a dílem i švýcarského.
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Vskutku vznikly v té do^b první odborné školy v Ra-

kousku pro jednotlivé tovární prmysly, zejm, pro tex-

tilní a skláský, ovšem ojedinle a z podnt obcí, spolk

a jednotlivc. Ne všechny pokusy k0'nily arci s úsp-

chem.

V B r n byl, jak shora eeno, 14. ledna 1850 s pí-

spvkem 120.000 zl. od moravských stav oteven tech-

nický ústav, sestávající z reálky a »technického oddlení«,

s nímž byla spojena nedlní a veerní škola pro emesl-

•níky se zvi. manufakturním oddlením pro tkalce a pe-

záky. Když reálka byla od techniky odlouena, zídila

brnnská obchodní komora ve spojení s touto, nyní

samostatnou vyšší reáikou prmyslovou školu s odbo-r-

ným oddlením pro tkalcovství. Toto oddlení nestailo

však stálému pokroku brnnského soukenictví a proto ob-

chodní komora r. 1860 otevela novou (nmeckou) m o-

ravskou školu tkalcovskou, která — první a

jediný ústav toho druhu v íši — mla prostedkovati

vyšší odborné vzdlání fabrikantm a vychovávati e-

ditele a dílovedoucí továren a pod. Vyuování bylo

denní, dvouleté a zahrnovalo praktická cviení v tkaní

i kupecké nauky, strojnictví a barvíství. Ale ani ná-

vštva školy ani výsledky vyuování neuspokojovaly,

a když poátkem let 70. pidružily se i obtíže finanní,

byla škola spolu s udlením podpory státní podrobena

dozoru státnímu a zmnna v jednoroní s dvouletým

kursem veerním.

Skoro souasn usnesl se soukenický cech v L i b e r-

c i 1852 zíditi školu tkalcovskou nákladem cechu, v první

ad pro syny soukenických mistr, do r. 1871 však jen

s vyuováním veerním. Škola byla pak r. 1860 doplnna

vyuováním v kreslení, r. 1862 v naukách kupeckých a

60*
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r. 1871 praktickým vyuováním v mechanickém tkal-

covství, následkem ehož byla nazvána »v5''šší« školou

tkalcovskou. Špatné finance pivedly i tuto školu pod

vliv státu.

Za píkladem Liberce zízeny tkalcovské školy 1860

v Rumburce a 1866 v Bílsku, pozdji státem pevzaté.

Bez úspchu ziistaly pokusy oživiti školy na pedení

•Jnu. V 1. 1844/5 Ludvík šl. Nádherný, len Prmyslové

Jednoty, zídil pro pstitele lnu v Rudohoí padláckou

školu, pro niž získal z Vestfálska uitele Jind. Wies-

brocka, po roce povolaného hr. Harrachem za uitele do

Jilemnice, dle vzoru škol v Abrsbachu, v Náchod a

Jimramov byly na rozkaz císav zízeny školy ke pe-

idení lnu i na císaských rodinných statcích. Všechny

koly tyto a pod. však brzy zanikly.

Také v jiných zemích zakládány do let 1870 odborné

školy, zejm. ve Vídni (stavební, hodináská, barvíská,

devorytecká) a v alpských zemích (devaské v Hallei-

n a ímstu, mechanická v Celovci, krajkáská v tyrol-

ském Rietzu, ezbáská pi reálce v Inšpruku a j.).

Pro umlecko-prmyslové vzdlání zízeno bylo po

truchlivých výsledcích úasti rakouského umleckého

prmyslu na svtové výstav v Londýn 1862 po píklad

Anglie, která si v museu South-Kensingtonském zjednala

ústav, školu a museum spojující, aby se emancipovala od

nadvlády vkusu francouzského, Nejv. rozhodnutím ze

7. bezna 1863 ve Vídni »r a k o u s k é museum pro
umní a prmysl«, jehož protektorem jmenován

arcivévoda Rainer, editelem vídeský universitní pro-^

fessor šl. Rudolf Eitelberger, a jeho námstkem
Liechtensteinskv knihovník Jakub F a 1 k e, a v r. 1867
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pipojena k nmu u m 1 e c k o-p rmyslová škola
s oddleními pro ezbáství, architekturu a malíství.

V letech 1860. nastala snaha, odstraniti dvojakost

uebního cíle reálek, která ukládala žactvu nesporn pe-
veliký úkol pracovní a petžovala je reáliemi na úkor

pedmt obecn vzdlávacích, a uiniti z reálných škol

toliko pípravné školy pro vdecká studia na technikách

jakožto vysokých školách v témž pomru, jako jsou

gymnasia k universit. R. 1867 vyloueny tudíž z uební

osnovy reálek pedmty, pro specielní smry pipravu-

jící (zejm. stavitelství, strojnictví a ád celní a monopolní)

a rozmnoženo vyuování v jazycích, zempise a djepise,

mathematice a pírodopisu. R. 1868 reorganisace škol

reálných ve smru úplného odstranní jejiclf živnosten-

ského rázu byla zákony zemskými definitivn provedena.

Touto reformou byla s druhé strany celá veliká tída

stedního živnostnictva zbavena svých dosavadních,

tebas v leckterém smru vadných, uiliš bez jakékoliv

náhrady; dosavadní reálky mly sice býti nahrazeny ško-

lami mšanskými, íšským školským zákonem zavede-

nými, avšak školy tyto vyvíjely se jen pomalu a málo

hovly úelu pípravy pro živnostenská povolání. Rovnž
nebylo vhodných uiliš pro ony síly pracovní, které se

spokojiti chtly stedním výcvikem odborným a sted-

ním postavením v život, praktickém jako dílovedoucí,

montéi, kreslicí a pod. ve velkozávodech, a jichž poet

rostl soumrn s mohutnním velkoprmyslu a za-vád-

ním výroby strojní. Kdežto tedy architekti a inženýi,

vysokými školami technickými odchovaní, smle mohli

závoditi s cizinou, nebylo v domácím dorostu prmyslo-

vém mistr a dlník, kteí by byli dovedli provedení

projekt jejich s porozumním a úspchem obstarati.
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Rozvoj velkoprmyslu obohatil snahy po zizování

stedních škol prmyslových o jeden motiv velmi zá-

važný: zetele sociální. Protivy sociální, rozpor mezi ka-

pitálem a prací, pekroily i hranice u Podmokel a škol-

ství mlo práv intelligentním živlm z dlnictva umožniti

vzestup z obyejnho dlníka na dílovedoucího, editele

nebo podnikatele a tvoením stedních stup mezi kapi-

talistou z jedné a obyejným dlníkem z druhé strany

zmirovati píkrosti protiv sociálních. Avšak náhrada

za reorganisaci š'kol reálných bu zizováním odborných

kurs pro živnostenské a zemdlské vyuování, bu
zakládáním samostatných škol prmyslových a pokra-

ovacích sice slibována, ale do let 1870. státem nepo-

skytnuta. Na školách obecných praktická cviení, runí

práce, stále více obmezována, až konen byla zastou-

pena jen tením ve staré (tvrté) ítance, která v neoby-

ejn bohatém oddílu o emeslech a umních tém vy-

erpávala všechnu strojní a luební technologii. Ctní

toto bylo provázeno ukazováním sbírek technologických,

na nichž si starší školy hlavní zakládaly, tak jako staré

reálky na sbírkách model stavitelských a strojnických.

Toto, a tu i tam pstování bourc a vel byly v letech

1870. jediné památky starého praktického rázu škol

hlavních; v letech 1880. pak pominul zájem pro techno-

logii úpln, takže ze starých runích prací zbylo novým

školám jen modelování a runí práce ženské.

Rovnž bylo v letech 1850.— 1860. zakládáno jen

málo prmyslových škol pokraovacích, které

mly v hodinách nedlních a veerních prostedkovati

um a tovaryšm všeobecné vdomosti a zrunosti

k provozování emesla potebné, zejména doplovati ne-

dostatené vzdlání školní, i nkteré pomocné nawky tch-
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nické praxe (kreslení) a jichž návštva byla ovšem ode

dávna povinnou (již dle dekretu dvorní komise studijní

z 17. záí 1836 nesmlo pod pokutou 50 zl. uovi dáno

býti za vyuenou, neprokázal-li se pedepsaným vysvd-
ením o nauce kesanské a vyuování opakovacím).

Také živnostenským ádem z r. 1859 naízeno bylo sice

pánm uebním, nezletilé un k návštv zákonem

pedepsaného vyuování, resp. prmyslové školy od-

borné, pidržovati a spoleenstvm bylo »zakládání nebo

podporování odborných škol a dozor nad nimi« uloženo

jakožto jeden z hlavních jejich úel. Vynesením státního

ministerstva z 5. ervna 1864 mlo opakovai vyuování

tak býti upraveno, aby náležit hovti mohlo potebám

prmyslu. Školy pokraovací mly dliti se na jednotlivé

tídy s pololetními kursy, dozor ml sven býti zvláš

vybraným osobám ze stavu prmyslnického, pro vyuo-
vání v kresb mli býti zízeni zvláštní, kvalifikovaní »in-

spektoi kreslení«, vyuování opakovai a pokraovací

mlo zahrnovati nejen utvrzení vdomostí ze školy

obecné, nýbrž i vdomosti, které by žákm pro jejich po-

volání byly užitený. Ale i pedpisy tyto zstaly více

mén jen na papíe, spoleenstva, zákonem obligatorn

zavedená, dílem vbec se neustavovala, dílem innosti

nevyvíjela, aniž bylo správních orgán, které by je byly

k provádní zákona pimly. K tomu nebylo jednotného

vedení shora, neupravenost kompetence mezi minister-

stvy obchodu a vyuování, jimž obma píslušela pée
o školství prmyslové, nesla i zde špatné ovoce. A tak

i škol pokraovacích bylo spoleenstvy založeno velice

málo.

Starší prmyslové školy pokraovací byly po vtšin

zakládány od mst a spojovány se školami reálnými; tak
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r. 1852 v Brn, 1857 v Praze (Prmyslovou Jednotou),

1861 v Karlin, 1863 v Táboe, 1868 v Plzni, 1869 v Roud-
nici, 1870 v Teplicích, 1872 v Litomicích, 1876 v Kutné
Hoe a Budjovicích. Nkteré byly samostatný, v Táboe
vyuovali uitelé z reálného gymnasia, v Budjovicích

ze školy reálné, novjší spojovány byly hlavn se ško-

lami obecnými a mšanskými. Táborská škola pes uzna-

nou potebu a potšitelné výsledky zanikla, když spole-

enstva neplatila píspvk. »Pokraovací škola pro pr-
myslníky « v Mladé Boleslavi (1867) a »škola pro prmysl
a obchod« v Turnov (1869) mly celodenní vyuováni
a pemnily se asem, prvá ve všeobecnou školu emesl-
nickou, druhá v mšanskou. Voly již 1864 zídila pro

vzdlání emeslnického dorostu mstskou denní školu

prmyslovou, co do zaízení i osnovy uební upravenou

dle návrhu editele pražské školy prmyslové, Dr. Ant.

Majera, která po tíletém psobení r. 1868 zrušena. Pro
dobré výsledky této staré školy však obyvatelstvo Vo-

lyn zídilo po 15 letech, r. 1882, optn pro píští em^esl-

níky a živnostníky »denní školu živnostenskou*, zprvu

jednotídní a od r. 1886—7 dvoutídní, s níž pak od r. 1886

spojena byla i škola pokraovací. Roku 1888 tato denní

škola zmnna ve všeobecnou školu emeslnickou.

Není divu, že celkem trudný stav prmyslového škol-

ství, a pokraovacího, a odborného v dnešním smyslu

slova, nikterak neuspokojoval a že volání po dokonalej-

ších školách prmyslových od polovice 19. století ne-

ustále mohutnlo. Obchodní komora pražská promlou-

vajíc ve výroní zpráv za r. 1854—58 o škoJách Prmy-
slové Jednoty a jiných soukromých podnicích, prohla-

šuje všechny tyto dosavadní snahy za nedostaující po-

mrm doby. »Poád ješt musejí se nejlepší síly pro
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místa dílovedoucích, inženýru, kresli, kolorist atd, pi-

bírati nejvtším dílem a s obtmi z ciziny, a prmyslové

výrobky z ciziny picházející ukazují, jak mnoho musíme

ješt dohánti co do technické vysplosti, vkusného pro-

vedení nebo láce výrobk. Kde byly na elnjších pra-

covních místech síly domácí, byli to nadaní samoukové

nebo lidé vycviení v závodech a na cestách v cizin.«

Dle zprávy komory budjovické za r. 1861—66 z 3560u v jejím obvod pouze 300 budjovickým byla dána

píležitost k návštv školy živnostenské. Závadami pro

rozmnožení uovských škol po venkov je prý, že starší

živnostníci neuznávají prospšnosti škol, nechtjí je pod-

porovati ani un do nich posílati, uové pak že jednak

•nemají dostatené pedpravy, jednak že školy nepoádn

navštvují. Také nedlní vyuování opakovai pro un
prý nevyhovuje již potebám pítomnosti, jelikož živno-

stenská svoboda byla pojímána i jako osvobození u
od povinnosti k návštv tchto škol, které trply tedy

rovnž nepoádnou návštvou a velkým potem prázd-

ných nedlí.

Ale nejen pro zizování šikol prmyslových, nýbrž

i proti nesmyslnému honní se za studiemi theoretickými

a postavením úednickým asto a oste v asopisech na-

šich bylo vystupováno. Hlasy po vzdlávání prmyslo-

vém ozývají se skoro na každé stránce znamenitého

»Posla z Prahy«, který velými slovy pimlouval se za

vtší pozornost emeslnické mládeži a za obmezení ne-

plodných studií. Zámožnjší mšfan-emeslník hlavní prý

péi má, abj^ ze syn udlal úedníky, knze atd., dcery

aby provdal za úedníky, dstojníky a jiné t. zv. hono-

race. emesla chápají se pak obyejn jen chudší, s hu-

beným nebo žádným vzdláním, bez píležitosti a pro-
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Stedk k cestování a zdokonalení a bez dostateného

kapitálu. »Když jen toho, který se uiti nechce, na e-
mesla dáte, kterak se mají emesla a živnosti zvelebo-

vat ?« Jaká to mezi msty našimi vojna o ulovení nja-

kého úadu, kdežto na p. Liberec a j. dkuje za celou

skvlost nkolika iperným, vzdlaným a spekulativním

prmyslníkm. Cechy »jsou vychovatelnou rakouských

úedník — nikde se tolik nestuduje, jako v Cechách. N-
mec rád se vnuje obchodu, prmyslu a vychovává dti

své tak, aby ve spojení s ním nebo samostatn živnost

jakou provozovati mohly. Proto spoívá veškerý pr-

mysl, emeslo a obchod z nejvtší ásti v nmeckých ru-

kou . . . eský mšfan, eský rolník má o budoucnosti

syna jiné náhledy než Nmec, ideálem jeho jsou úady a

fary, a proto musí hoch studovati; máme 24 gymnasií.

Cech i Nmec, oba vydávají se na cestu, Cech jako úed-

ník, professor, léka, duchovní — Nmec jako fabrikant,

jako kupec. « »Tento mor pánovitosti bez výrobnosti náš

vdomostný kapitál pouhým konsumentem dlá,« horlí

jiný bojovník za hospodáské povznesení národa, Dr.

K a m p e 1 í k, uvádje náky, že spíše 10 správc a

20 diurnist seženeme, nežli jednoho ádného rozumného

dlníka nebo eledína a kapitálného emeslníka, a že n-
mecko-latinské školy u nás okazovaly slovanské mládeži

jakýsi ráj v úednickém a vojenském stav, ale ne v prá-

ci, zámožnosti a samostatnosti. Kampelík žádá: »polovic

nmecko-latinských gymnasii, jakožto fabriky na pány,

promme na školy práce, reálky a polytechniky ute

národním jazykem, mjtež výborné a vzorné dílny,

mnoholeté roníky ustupte schopnostem,*

V ronících 1863—64 »Posel z Prahy« pronáší násle-

dující krásná slova, jichž ani dnes nelze neopakovati:
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». . . páli bychom, aby každý poctivý národovec, každý

muž, jenž chce dostáti povinnosti své a zachovati jméno

své v památce u vdného potomstva, seznal, že v této

dob nejvtšího úpadku eského emesla náleží mu zetel

a pozornost svou vnovati emeslnické mládeži, kteréž

se až posud skoro každý vzdaloval, k níž se vzdlanec

málokdy snížil, k té mládeži, kteráž má jednou zastupo-

vati eské emeslo, eskou práci vedle výroby nmecká,

která má býti jádrem obanstva v obci, kteráž má míti

smysl pro blaho, slávu a pokrok vlasti. K této mládeži

namte kroky své, vy osvícení národovci, kteí chcete

služby a as svj vnovati dobré vci, k té mládeži pi-

chylte se vy mužové, kteí se nazýváte otci obce, o tuto

mládež se starejte, o její vzdlání peujte, aby rozkvetlo

opt eské emeslo. A vzkvete zajisté, nebudete-li ji za-

nedbávat, budete-li k ní prohlížet v dílnách, zídíte-li pro

ni opakovai školy, jak zízeny býti mají, zmníte-li

reálky nynjší ve školy kupecko-emeslnicko-hospodá-

ské, postaráte-li se, aby za dobré uení a chování, za pil-

nost, spoádanost a spoivost dostalo se žákm odmny
a uznání, by se ocenilo, dovedou-li tužkou zacházeti,

živnostenské dopisy sestavovati, znají-li jednotlivé zem
a msta dle dležitosti pro živnost a obchod atd. Tímto

zpsobem dostojíte povinnosti své, a zídíte-li vedle toho

ješt nadací, aby mohli zdailejší emeslníci cestovati,

mžete býti bezpeni, že jste uinili více pro rozkvt a

pokrok, pro povst a est obce, než kdybyste se byli ve

školách starali o písae a diurnisty.«

Na úpravu bylo však pomýšleno teprve tehdy, když

peplování škol stedních a úbytek duševn nadaných

sil v dorostu prmyslovém nutily k obavám o budouc-

nost íše v svtové soutži prmyslové, — v letech 70.
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V.

Poátky soustavné státní pée o prmyslové školství

a organisace tohoto školství v letech 1882—1897.

Obrat k lepšímu nastal v prmyslovém školství teprv

poátkem let sedmdesátých. Píiny bj^-ly nkolikeré: ko-

nené vylouení Rakouska z íše nmecké porážkou

u Králové Hradce, liberální politika tržební, která vrhala

vždy bezohlednji prmysl náš v pospas vyvinutjší sou-

tži zahraniní a nutila tudíž s druhé strany vyzbrojovati

prmysl pro tento nerovný zápas lepšími zbranmi po

stránce technické i umlecké, pepliování škol stedních

a úbytek nadaného dorostu prmyslového. Od desítiletí

musil rakouský prmysl svoji potebu stední technické

intelligence hraditi valným dílem z ciziny, s druhé strany

sta píslušník zdejších vyhledávalo prmyslová a ob-

chodní uilišt za hranicemi, zvlášt v Nmecku —
v Lipsku, Zhoelci, Žitav, Kamenici atd. —, bez kteréhož

korektivu by byl zdejší prmysl pi nedostatku odbor-

ného školství snad podlehl soutži sil cizích. Konen re-

forma škol obecných a reálných pirozen vedla i k sna-

hám opravným ve školství prmyslovém a pípravy pro

svtovou výstavu vídeskou zájem o toto školství ješt

sutpovaly.

Roku 1871 byl dán ministerstvu vyuování poprvé

úvr 15.000 zl. pro úely prmyslového vyuování ve

form paušálu s úelem podporovati obchodní i prmy-
slové a kreslíské školy bud poskytováním píspvk za-

izovacích nebo bžných subvencí, bud zhotovováním

nebo zakupováním pomcek uebných.

Vedle ministerstva vyuování nyní také ministerstvo

obchodu, jemuž bylo pi jeho znovuutvoení r. 1861 pi-
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kázáno i spolupsobení pi zizování a úprav škol reál-

ných, primyslových a nautických i ústav polytechni-

ckých a jemuž byly k tmto úelm povolovány parla-

mentem úvry již od r. 1868, zahájilo na povznesení od-

borného školství innost skuten energickou. Školám

ukládáno jednak, prmyslová odvtví tam, kde jsou po-

etnjší a významnjší, v technickém a umleckém sm-
ru podporovati, jednak v píhodných krajinách zavádní

nových, života schopných odvtví umožiíovati, zejména

kde bylo obyvatelstvo nuceno od prmyslu, dosavad vý-

hradn provozovaného, obraceti se k jinému zamstnání

prmyslovému. Místní interesenti mh peovati o uhra-

zování vcných poteb ústavu (místnosti, osvtlení, vy-

tápní, ištní, nástroje, náadí, stroje). V každé zemi

mla býti zízena pedem jedna nebo nkolik škol od-

borných jako vzorných ústav, které mly podncovati

k následování initele ostatní. Aby se zajistil zámrný
postup, konána jednak místní šetení, jednak obsáhlá

studia prmyslového školství doma i v cizin.

Podníceno tak zízení etných škol odborných. Poet
jich rychle stoupal; do let 1870. byly v Cechách, po-

kud nám známo, toliko prmyslová škola v Praze, pr-

myslové školy v Mladé Boleslavi a Turnov, tkalcovské

školy v Liberci a Rumburce, kreslíská a modeláská

škola pro skláský prmysl v Kamenném Senov
(z r. 1856) a odborná škola pro výrobu hudebních ná-

stroj v Kraslici (z r. 1865) — ostatní dost etn zízené

školy nemly dlouhého trvání, zanikavše nedostatkem

žactva nebo nedostatkem hmotných prostedk. Nyní

v rychlém postupu následovaly nové školy pro prmysl

devaský, kamenický a kovový, a zejména pro textilní,

v nmž Jacquardovy stavy a pechod od výrobk hlad-
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kých a jednobarevných ke vzorkovaným školskou vý-

chovu pímo vynucoval. Zízena r. 1869 cviná škola

tkalcovská pro dámské látky (t. zv. ústecké ^boží) v Ústí

nad Labem, r. 1870 kreslíská a modeláská škola v Ja-

blonci a skláská v Boru (Haid), r. 1871 tkalcovská

v Aši, 1872 kreslíská a tkalcovská škola v Rumburce,

.koovná škola pro pedení skla v Jablonci a Smržovce,

odborná škola pro chemii skla v Jablonci a pro hlinný

prmysl v Znojm (pvodn pokraovací škola pro od-

borné kreslení a modelování), nouze, v obyvatelstvu po-

šumavském r. 1871 krovcovou katastrofou vypuklá,

vedla ke zízení odborné školy pro ezbárství ve Vola-

rech a uebné dílny pro soustružnictví v Tachov. Po-

zdji následovaly i jiné školy devaské (Kyšperk nad

Ohí, škola kreslíská a modeláská, spojená s dílnami

pro zpracování deva, v Králíkách, ezbáská v Hain-

•dorf), i v jiných zemích <ve Valašském Meziíí na Mo-
rav, v Korutanech v Qmiindu, v Tyrolsku v Cortin

Ampezzo, St. Ulrichu a Inšpruku).

Následující léta pinesla ruch ješt živjší. Svtová
výstava vídeská ukázala srovnáním naší výroby s cizo-

zemskou, jak velice náš prmysl potebuje školení techni-

ckého i umleckého, a oživila ješt zájem pro zizování

škol prmyslových i u místních initel, jichž snahy mi-

nisterstvo obchodu hmotn podporovalo. Pední zetel

stále obracen k prmyslu textilnímu a devaskému;
r. 1873 zízeny byly tkalcovské školy v Lanškroune, Ro-

ketnici, Warnsdorf a Vrchlabí, umlecko-prmyslová
škola kreslíská (spojená pozdji se školou tkalcovskou)

v Liberci, škola pro výrobu hudebních nástroj v Schon-

bachu. Snaha povznésti prmysl košikáský, který dosud

vyrábl u nás jen nejjednodušší pedmty denní poteby.
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kdežto jemnjší pepychové zboží vesms bylo dováženo,

vedla k organisování koovného vyuování odborného,

z nhož asem vyvinuly se etné menší cviné dílny a

školy, zejména v Halii, v Cechách (Vrchlabí, pozdji

Zbraslav) a v alpských zemích.

Roku 1874 následovaly opt tkalcovské školy v Nové

Bystici, Jilemnici (eská), Lomnici (eská), Jindichov

Hradci (eská), kreslíská a modeláská v Dín (pro

prmysl siderolithický), odborné školy pro malíství a

chromolithografii v nm. Rychnov (u Liberce), pro kera-

mický prmysl v Dín a Teplicích, pro hrakáství a

keramiku v Kateinských Horách (peložená roku 1880

do Horn. Litvínova), uební dílna pro strojnictví v Cho-

mutov, pro ezbáství a zámenictví v Tebechovicích

(r. 1880 penesená do Hradce Králové). Téhož roku ote-

vena odborná škola pro zlatnictví a spíznné živ-

nosti v Praze, která pes vynikající síly uitelské (za

editele získán drážanský socha Otto Mentzel, druhým

uitelem byl architekt Josef Schulz) pro nmecký jazyk

vyuovací jen pomocí stipendií udržovala skrovnou

frekvenci a v r. 1885 pi zízení umlecko-prmyslové

školy v Praze byla zrušena. Pi škole zaízena byla

r. 1875 stálá výstava umlecko-prmyslová, jejíž úkoly

pevzalo rovnž r. 1885 umlecko-prmyslové museum,

toho roku obch. komorou v Praze zízené.

Celkem bylo v krátké dob založeno 17 nových škol

odborných, z nichž byly pouze 4 eské, školy díve míst-

ními initeli založené byly postátovány (Liberec 1879).

Od r. 1875 byly založeny již jen školy pro tkalcov-

ství a pletaství v Krásné Líp a pro tkalcovství v Šluk-

nov {r. 1875), škola pro devaský prmysl v Kašper-

ských Horách (1878), tkalcovská škola ve Starkoi a
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umleoko-prmyslová odborná škola v Jablonci (1880).

Jinak odborné školy nebyly až do let 1880. rozmno-

žovány a nkteré naopak zrušeny (koovná škola pro

pedení skla a škola pro chemii skla v Jablonci, ezbá-
Ská V Haindorf, malíská v Rychnov a tex'tilní v Ostí

n. Labem).

Nkolik škol pro krajkáství, slamnkáství a j. za-

ložil v Rudohoí, zejm. jižnjším, t. zv. ústední komitét

k povznesení obživy obyvatelstva v eském Rudohoí a

Krkonoších.

Tyto školy odborné nacházely se pevážnou vtšinou

v obvod komory liberecké, kde bylo koncem r. 1875 25

odborných škol prmyslových, v obvod komory pražské

jen dv (v Praze zlatnická a v Police tkalcovská).

Z jiných zemí uvádíme r. 1874 založenou školu pro

prmysl ocelový a železný ve Štýru a z r. 1878 školu pro

výrobu runic v korutanském Ferlachu.

Desítiletá pouze psobnost ministerstva obchodu

v podporování a vybudovávání prmyslového vyuování

nezstala tudíž bez stopy, pi nejmenším extensivn:

s 9 odbornými školami, od korporací a soukromník s ne-

dostatenými prostedky vydržovanými a nedostaten

organisovanými svoji innost poalo, asi s 80 odbornými

uilišti prmyslovými ji r. 1882 zakonilo, krom Bukoviny

a Dalmácie nebylo zem, v níž by odborné školy nebyly

zízeny. Nejvíce škol odborných bylo pro tkalcovství

(26), pro zpracování deva, mramoru a proutí (23) a pro

vyšívání, krajkáství a pletení (12). Každá škola podlé-

hala dozorí rad umlecko-prmyslové nebo technické.

Rozpoet ministerstva obchodu na toto školství stoupl

v 1. 1871—81 ze 60.000 zl. na 249.000 zl.

Poátky tchto nových škol bývaly velmi obtížný..
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Byly zizovány etn v drobných místech venkovských,

aby dávaly nové podnty starším prmyslm nebo aby

vyvolaly prmysly nové. Avšak pekotným ruchem zi-

zovacím a rostoucí kvantitou trpla jejich kvalita. Školy

zápasily s obtížemi i po stránce finanní (zvlášt kde

bylo potebí nákladného zaízení strojního) i v úprav
odborného uiva v náležitou methodu vyuovací. Mly
asto po léta jediného uitele a poaly nkdy jen jako

cviné dílny, které svoje výrobky v míst prodávaly, bu-

díce tím nedvru, pedsudky nebo pímé nepátelství

a stížnosti i udavaství místního živnostnictva. Když

asem odbyt školních výrobk poklesl, zízen vzorkový

sklad jejich ve Vídni, který však pro nejprudší odpor

živnostnictva vídeského, i v parlament, byl opt zrušen

a výroba na všech prmyslových uilištích co nejvíce ob-

mezena. Také stran místností vznikaly zhusta s obcemi

neshody, pro nž byly nkteré školy peloženy.

Cím více rostl poet a význam škol odborných pro

prmysl, tím naléhavjší stávala se poteba postátnní

škol místními initeli založených, tím mén smla se ná-

ležitá jich úprava ponechati nahodilostem místním a osob-

ním. Také finanní potíže vehnaly leckteré školy v náru

správy státní.

Zatím nastaly však nesnáze i s ohraniením kompe-

tence obou ministerstev, obchodu a vyuování, jež ob
byla zde povolána psobiti, jedno k vybudování živno-

stenského vyuování, druhé ku povznášení živností a

prmyslu takovýmito ústavy. Nepesné vymezení vzá-

jemného obvodu psobnosti bylo tím více na újmu, jelikož

jednotnému a shodnému spolupsobení jich vadily nedo-

statené prostedky finanní. Když parlament povoliv

k podntu Czedikovu r. 1872 obma ministerstvm po

eská Politika. V. 51
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80.000 zl. na podporu škol živnostenských naznail, že

má pée o n obma stejnomrn býti pikázána, dohodla

se ministerstva v ten rozum, že školy rázu význan od-

borného, opírající se o trvající již prmysl tovární nebo

domácký, pak školy tkalcovské spadají v ressort mini-

sterstva obchodu, školy s pevahou pedmtii obecn
vzdlávacích (mathematiky, mechaniky, všeobecné che-

mie), živnostenské školy a kursy pokraovací a vlastní

prmyslové školy stední (mistrovské, stavební, stroj-

nické) v obor ministerstva vyuování. Aby se pak umož-

nilo nutné organické spolupsobení obou ministerstev,

zízena r. 1872 pro spolené porady o dležitjších opa-

teních v píin škol živnostenských »s t á 1 á mini-

sterská komise pro záležitosti škol pr-
ni y slov ý c h«, která sestávala rovným dílem ze zá-

stupc obou ministerstev a dle jejíhož dohodnutí mely

školy ryze odborného rázu (zejm. tkalcovské) píslušeti

k ministerstvu obchodu, prmyslové školy vyššího ádu
s denním vyuováním a veškeré školy pokraovací k mi-

nisterstvu vyuování.

Komise ministerská po dvouletém trvání v lét 1874

innost svou zastavila. S rostoucím potem škol pr-

myslových stávala se však poteba jednotné jejich

úpravy vždy nezbytnjší a tak usnesl se téhož roku roz-

potový výbor poslanecké snmovny, aby i vtšina od-

borných škol (t. j. všechna prmyslová uilišt, která

mají ráz význan umlecko-prmyslový) od minister-

stva obchodu pidlena byla k minist. vyuování, a mini-

sterstvo toto, uznávajíc, že pouhé subvencování prmy-
slového školství nestaí, nýbrž že potebí jest jednotné,

do podrobnost! jdoucí organisace škol prmyslových, jalo

se zizovati adu stedních škol prmyslových a peovati
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O sdlání normálních uebných osnov pro celé skupiny

škol odborných, o úpravu odborné inspekce i o výcvik

uebních sil kursy a cestovními stipendiemi, o opatení

pomcek uebních, zejm. pedloh a model. Melo býti

více pihlíženo ku stránce praktické, zavedena vtší

specialisace a hlubší vniknutí do jednotlivých smr od-

borných. Pedevším ml býti zízen obmezený poet

velkých, vzorn vypravených uiliš prmyslových ve

vtšin zemských hlavních mst a v nejvtších stedi-

skách prmyslových, v jichž obvod by pak organiso-

vány býti mohly menší prmyslové ústavy vzdlávací.

Dle tchto zásad vstoupily na základ Nejv. rozh.

z 11. íjna 1875 na podzim 1876 v život t. zv. c. k, státní

prmyslové školy, a to bu jen jako nižší (t. zv. školy

mistrovské) anebo nižší ve spojení s vyššími. K ústavm
tm pojily se pak vzorné školy pokraovací pro ony

obory živnostenské, které i na dotyné škole denní byly

zastoupeny.

Školy tyto ureny jsou pro celé hlavní skupiny pr-

myslových obor (živnosti umlecké, stavební, mecha-

nické, chemické). Vyšší školy pedpokládají u žactva

absolvování nižší stední nebo mšanské školy a vycho-

vávají na tomto theoretickém podklad pomocné síly

technické pro rýsovny, dílny a stavby; cviení praktické

v dílnách je pedmtem mimoádným. Školy nižší (mi-

strovské) pedpokládají u žáka již nabytý výcvik prakti-

cký, jejž dílnou a vzdláním theoretickým zaokrouhlují

v celek vzdlání potebný mistrm, dílovedoucím a pod.

škola vyšší trvá 4, nižší 2 léta.

Školami mistrovskými vyuovací správa chtla splniti

slib daný r. 1867 pi reorganisaci škol reálných: poskyt-

nouti za n náhradu v jiných odborných školách pro

51*
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Stední živiiostnictvo. Nová organisace zavedena ihned

r. 1874/5 na nkterých školách již starších: jako »mi-

strovské školy« psobily odtud první rakouská stavební

škola ve Vídni, prmyslové školy v Brn a Bílsku (zalo-

žené r. 1873 státem a jím vydržované), v Št. Hradci, jako

vyšší prmyslové pak školy v Brn, Cernovicích a Št.

Hradci.

K nejdležitjším pedpokladm pro zaízení tchto

škol jakožto vzorných uiliš patilo získání zdatných

editel a uitel. Obtíže tu psobily jednak skrovné

platy normální, jednak nedostatek osob v prmyslovém

vyuování prakticky zbhlých. Získáváni tudíž z tech-

nik {Tille v Praze) a reálek a vzdláváni pro speciální

prmyslové úely vysíláním do ciziny, studiem v pr-

myslových podnicích doma i za hranicemi a všemožným

osvojováním technických pokrok, nkteí povoláni pímo
z ciziny {Wilda do Brna. Konig do Vídn). Výbr byl

celkem velmi dobrý, dílem dokonce znamenitý. Poátkem
r. 1877 bylo v Rakousku »státních prmyslových škol«

již 8 (Víde, Salcpurk a Štýrský Hradec z r. 1877, Plze

a Liberec 1876, Brno, Bílsko a Cernovice), vesms n-
meckých, vtšinou s peslabou poátení frekvencí

(v Cernovicích ron absolvovali 3 žáci).

Zvelebení prmyslového vyuování hledla vyuovací

správa dosíci i reformou kreslení na všech školách obec-

ných i stedních, a zejm. i na ústavech uitelských, od-

bornou inspekcí kreslískou a zizováním škol kreslí-

ských a modelovacích i ornamentálních oddlení na ško-

lách prmyslových.

Aby však státní prmyslové školy skuten mohly

býti »stedisky další organisátorské innosti«. k nimž by

se nové menší školy prmyslové pipojovaly, bylo po-
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tebí, aby odstranna byla dosavadní nesrovnalost, že

totiž chyblo jednotné organisace, celý obor prmyslo-

vého vyuování zahrnující; naopak nejnižší a nejvyšší

stupn školství prmyslového píslušely k ministerstvu

vyuování a stední k ministerstvu obchodu. Když pak od

r. 1874 neustávaly hlasy v íšské rad, obchodních ko-

morách i v kruzích školských, které vtšinou požadovaly

soustední veškeré správy prmyslového školství v ru-

kou jediného ministerstva vyuování a jimž se dostalo

souhlasu resolucí výboru poslanecké snmovny z 31. kvt-

na 1881, bylo Nejv. rozh. ze dne 30. ervence 1881 na-

ízeno', že od r. 1882 mají všechny úvry prmyslového

vyuování spojeny býti v ministerstvu vyuování a spra-

vovány jím za spolupsobení ministerstva obchodu, úast

zemských školních rad (také v Cechách poátkem let

1870) ve správ škol prmyslových odstranna (krom

Dolních Rakous a pozdji Halie) a školy podízeny pí-

mo ministerstvu.

Ministerstvo obchodu mlo uplatniti vliv svj pi p o-

r a d o opateních co do zízení a úpravy prmyslo-

vých ústav vzdlávacích, kdežto administrativní pro-

vedení dotených usnesení mlo zstati výhradn mi-

nisterstvu vyuování.

Proto byla — první to in ministerstva vyuování za

nových pomr — zízena, jakožto poradní sbor,

»ú s t e d n í komise pro p r m y s 1 o v é v y u o-

vání«, jejíž všichni lenové jmenováni byli minister-

stvem vyuování ve srozumní s ministerstvem obchodu

a lenové z kruh prmyslnických z poloviky dokonce

po návrhu tohoto ministerstva. V psobnost komise spa-

daly zejména zákonné pedlohy o prmyslovém vyuo-

vání a otázky zízení, zmny nebo zrušení a inspekce
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Škol prmyslových, konen výstavy uiliš pr-
myslových.

Souasn utvoen v »Zentralblatt fur das gewerb-

liche Unterrichtswesen« publicistický orgán pro uveej-

ování vládních výnos, protokol ústední komise, od-

borných statí a pod.

V první schzi komise dne 30. ledna 1882 schválena

organická ustanovení vládní o inspekci prmyslového vy-

uování (nejvyšší dohled dle odbor, inspektoi smru
technického, umJeckého a pro záležitosti didakticko-

pedagogické — ne dle zemí — toliko pi inspekci nižšího

stupn bylo rozdlení zásadn territoriální), v druhé

z 31. ledna 1882 schváleny tyto hlavní zásady pro zi-

zování nových uiliš prmyslových:

1. Ped 1. lednem 1884 nebutež z dvod finanních

zizována žádná nová uilišt prmyslová, pokud staí

finance jen na zvelebení škol už zízených, t. j. radji

mén ústav, ale za to dokonale vypravených, varovati

se ped unáhleným zizováním nových škol prmyslo-

vých, které doas^n pišly do m(>dy«, tak jako kdysi

školy stední;

2. nebutež zakládány školy z ohled humanitních

(na úlevu bídy), aniž

3. ke zplození nových prmysl (dokud není tu po-

tebných ústav vzdlávacích pro prmysly již existu-

jící), aniž konen
4. k prodloužení existence živností, které dle dnešního

stavu techniky života již jsou neschopny, nýbrž

5. bute i od r. 1884 zizovány odborné školy jen

tehdy, když v míst prokázána jest existence prmyslo-

vého života, jehož rozsah je tak znaný, vývojová schop-

nost tak nepochybná a odborný ráz tak zejm vyznaen.
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Že zeteln vysvítá i specielní smr, v nmž didaktického

pispní jest potebí. Píslušníkm jiných míst umožní

soustava stipendií hledati a nalézti v ádné vyprave-

ných školách prmyslovjších mst lepší vzdlání, nežh

by jim poskytnouti mohla návštva nepatrného uilišt

ve vlastním domov. Zásady tyto, jako pamtní spis ko-

;mise pedložené obma ministerstvm, vyznaují ve vel-

kých rysech smr, jímž se další vybudování prmyslo-

vého školství u nás skuten bralo.

Není pochyby, že tyto zásady, vcn správné, byly

za daných pomr nepíznivý eským snahám po vybu-

dováni naprosto tehdy nedostateného odborného škol-

ství eského, a snad se nemýlíme, podkládáme-li jim i v-
domý cíl protieský a germanisaní. Bylf tehdejším or-

ganisátorem školství prmyslového Armand sv. p. Dum-

reicher, sekní rada v ministerstvu vyuování, zapí-

sáhlý nepítel eského školství vbec, zvlášt prmy-
slového a vysokého.

Patrným dokladem tehdejší netajené vládní ne-

pízn k prmyslovému školství eskému jest dlouhé

jednání o postátnní prmyslové školy pražské. Škola

Prmyslové Jednoty, vyhovujíc jen práv nejnutnjším

potebám, trpla nejistotou finanního základu. Uební

síly nemohly býti honorovány tak, aby se mohly vý-

hradn vnovati škole prmyslové, a vyuovaly na ní to-

liko v prázdných chvílích, mníce se nad to píliš asto

na úkor výsledku vyuování, ani prostedk uebných

nebylo v žádoucím potu a dokonalosti. Návštva i denní

školy byla pes to slušná, obnášejíc r. 1874—1878 po-

stupn žák 85, 105, 93, 71, 70. Nedostatkm onm mohlo

odpomoci jedin postátnní školy. Již r. 1875 jednáno

byJo o této pemn, pokud šlo o pražskou školu jakožto
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denní, a schválena uební osnova státní prmyslové
školy v Praze. Školním rokem 1876—77 mla býti ote-

vena alespo škola mistrovská, kdežto v Brn a Liberci

byly v týchž letech zízeny vyšší prmyslové a spolu

mistrovské školy. Vedle toho stát chtl tehdy pevzíti to-

liko denní školu prmyslovou, nikoli však spolu ve-

erní a nedlní pokraovací uení, a nechtl pistoupiti

na požadavek, aby editel byl mocen obou zemských ja-

zyk slovem i písmem, akoliv na žádné z tehdejších

prmyslových škol v Cechách a na Morav vzato ne-

bylo ani nejmenšího zetele na žáky eského jazyka,

kdežto Jednota vždy rovnoprávné uení udržovala, te-

bas nmeckých žák bývalo poskrovnu. O tento práv
požadavek jednání se rozbilo, akoliv již program školní

a plány uební byly uveejnny a nkteré uitelské síly

jmenovány. Vláda školu pro Prahu pipravenou otevela

poátkem listopadu 1876 (nmeckou) v Plzni. Marná byla

i r. 1878 petice živnostnictva obou národností i (nmecké
tehdy) obchodní komory pražské o zízení prmyslové
školy v Praze šk. r. 1878—79. Teprv politický obrat pi-

vodil zmnu. V listopadu 1879 podala Jednota petici k po-

slanecké snm.ovn o zízení státní prmyslové školy

v Praze, spojené s pokraovacím uením veerním a ne-

dlním, v lednu 1880 pak vláda k podobné petici mstské
rady pražské, císai podané, uinila Jednot nabídku, že

zídí v Praze oboujazynou státní školu prmyslovou se

stavebním a strojnickým oddlením, zaváží-li se místní

faktorové právn k píspvkm, roku 1876 na nich žá-

daným. Jednota, která zprvu žádala také zízení odd-
lení ornamentálního a luebního, pistoupila potom na

návrhy vládní, jež byly v ervnu 1880 takto precisovány:

škola bude rozdlena na oddlení stavební a strojnické;
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pedmtm ornamentiky bude se vyuovati ve zpsobe

dosavadním, pokud oddlení totQ nebude se školou kre-

slískou a zlatnickou spojeno v jednu zvláštní odbornou

školu pro emesla umleckoprmystová; místo luebního

oddlení zídí se stipendia pro návštvu cizích ústav;

s denní školou bude spojena škola pokraovací co do sil

i pomcek uebních, vyuování bude oboujazyné. Jed-

nota se zavázala k vydržování školy pokraovací pispí-

vati 600 zl. ron jakožto úroky ze svých fond školních,

a odevzdala škole uební pomcky (v kupní cen asi

30—35.000 zl.) s výhradou práva vlastnického pro- pípad

budoucího zrušení školy a s výhradou, že jich bude uží-

váno i na škole veerní a nedlní.

Na tomto základ pevzata byla Nejv. rozh. z 11. erv-

na 1881 prmyslová škola pražská do správy státní a

dnem 5. srpna 1882 provedeno bylo její odevzdání.

K zvýšení frekvence prmyslových uiliš a ku zmen-

šení »neplodného a nespokojeného proletariátu vzdla-

neckého«, na njž stále naíkáno, byly zemské politické

úady poukázány upozorovati skrze školní správy na

existenci a úely škol prmyslových. Pes to školy nov
zízené potkávaly se v. kruzích, pro nž byly zamýšleny,

zhusta s neporozumním, ne-li dokonce s odporem, jejž

však pomrn záhy bylo lze pekonati.

V lednu 1883 dostal Dumreicher za spisek »Uber die

Unterrichtspolitik im Industriestaate Osterreich« zlatou

medailli pro umní a vdu.

Zatím však zmnily se též úpln pomry vnitní poli-

tiky rakouské, nmeckoliberální vlády byly vystídány

kabinetem Taaffovým s »železným kruhem« pravice

v parlament. Souasn se zízením eské university na-

stal nyní teprve také píznivjší proud jazykov e-
eská Politika V. 52
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skmii Školství prmyslovému. Roku 1882 pevzata byla,

jak už vyloženo, ve státní správu prmyslová škola"

pražská, pemnna byvši ve školu mistrovskou, která

teprv po vystavní nové budovy r. 1889 byla doplnna
vyšší školou mechanickou a stavební a r. 1898 vyšším

oddlením chemickým. I tato škola byla v principu utra-

kvistickou, ve skutenosti však úplné eskou.

Zatím byla r. 1885 zízena také nižší eská státní

prmyslová škola v Plzni a umleckoprmyslová škola

v Praze, vzniklá spojením c. k. školy kreslíské, odborné

školy zlatnické a ornamentálního oddlení pi státní

prmyslové škole v Praze.

Od poátku let osmdesátých založeny byly v Ce-

chách tyto státní odborné školy s eským jazykem vy-

uovacím:

1880 tkalcovská škola v Jilemnici (a penesení záme-
nické školy z Tebechovic do Hradce Králové),

1882 odborná škola devaská v Chrudimi a škola pro

kreslení a modelování v Kolíne,

1883 podobná škola v Kutné Hoe (pvodn jednáno

tam o zízení školy zlatnické a klenotnické),

1884 odborné školy tkalcovská v Humpolci, socha-

ská a kamenická v Hoicích, granátnicko-zlatnická v Tur-

nov, keramická v Bechyni,

1886/7 všeobecné školy emeslnické v Kladn a Jaro-

mi,
1888 státní odborná škola tkalcovská v Králové Dvoe

íiad Labem (místo zrušené školy tkalcovské v Police),

1889 první eská odborná škola krajkáská ve Vam-

berce.

Od roku 1890 založeny byly státní odborné školy

tkalcovské v Ústí nad Orlicí. Rychnov nad Knžnou a
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.Strakonicích a odbarná škola tkalcovská v Lomnici, na

as zrušená, byla opt v život uvedena (1897).

Nmecké školy odborné v 1. 1880—1897 pirozen

mnohem ideji byly zakládány; je i dnes postaráno

o nmecké obyvatelstvo v tom smru nepomrné lépe

než o eské. Zízeny byly toliko r. 1880 tkalcovská škola

ve Starkoi, kreslíská v Chebu a odborná škola pro

umlý prmysl v kovu a keramice v Jablonci, r. 1881

krajkáská v Kaerov (Gossengriin) a odborná škola pro

kovový prmysl v Mikulášovicích, r. 1897 odborná škola

pro runí a strojní vyšívání i práce á jour v Kraslici.

Zrušeny byly keramická škola v Dín Í1892) a kre-

slíská v Chebu (1891).

Ke zvelebení domáckého prmyslu košikáského zalo-

ženy byly menší školy košikáské od let 80. na

Zbraslavi (1881), v Horním Jelení (1882), ve Volyni a

2amberce (1885), na Stíbrných Horách (1887), pi Klaví-

rov ústav v Praze (1888) a r. 1897 na Mlníce, Jen n^
které z nich byly však státními ústavy, jiné byly jen

subvencovány a nkteré záhy zanikly. Byly zpravidla

velmi slab navštvovány.

Od r. 1885 pibyly jakožto nový úd v dosavadní or-

ganisaci veškerého školství prmyslového, rozlennou

ve státní školy prmyslové, školy odborné a prmyslové

školy pokraovací, ješt »všeobecné školy e-

m e s 1 n i c k é«. Nemly za úel vycviení pro uritou
živnost (jako školy odborné), nýbrž lepší všeobec-
nou pedpravu pro nauení se živnostem emeslnickým,

pijímajíce žactvo ve vku ješt školou povinném (v 12 le-

tech) a jsouce pípravou pro budoucí uení u mistra. Vy-

52*
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uovalo se ve 2—3 ronících vedle pedmt ze škol

obecných (mšanských) zejména disciphnám pro živno-

stenské povolání potebným a též praktickým zruno-
stem emeslným v dílnách, dokonalými nástroji opate-

ných (na zpracování deva a kovu). Uitelstvo poz-
stávalo ze sil technicky a umlecko-prmyslov vzdla-

ných, z dílovedoucích a z uitel pro vyuování elemen-

tární. S denními školami emeslnickými spojeny i veerní

školy pokraovací a veejné kreslírny pro mistry a po-

mocníky živnostenské, nkde i kreslírna dámská. První

škola emeslnická dle této organisace byla zízena

v Imstu v Tyrolích r. 1885 na míst zrušené nižší reálky.

•Roku 1886 otevena státní všeobecná škola emeslnická

;v Kladn a r. 1887 v Jaromi, v témž r. byla po zpsobu
všeobecných škol emeslnických upravena od r. 1867 stá-

vající prmyslová škola v Mladé Boleslavi a r. 1888—89

ve Volyni, V Litomyšli zízena se státní podporou komu-

nální emeshiická škola na míst zrušené reálky r. 1888.

v Kolín a v Kutné Hoe na míst kreslíských škol

<v r. 1893 a 1894. Dále byly zízeny všeobecné školy

emeslnické (vesms státní) v Celovci (na míst kreslí-

'sT^é školy), Linci od r. 1889 a v Dín od r. 1893 na míst
odborné školy keramické.

Uitelstvo komunálních škol emeslnických

v Cechách domáhalo se toho, aby školy tyto pevzaty

byly do správy zemské nebo státní nebo aspo aby

právní pomry uitelských sbor upraveny byly zpso-

bem podobným, jako jest pi uitelstvu škol hospodá-

ských. Uskutenní tohoto požadavku, jež bylo na veliký

prospch tchto škol, vadami podízenosti naproti míst-

ním initelm více než kterékoliv jiné školy ohrožova-

ných, dosaženo tím zpsobem, že pi naprosto zamítá-
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vém stanovisku finanní správy vi postátnní tchto

škol bylo snmem král. eského 30. ervna 1902 usne-

seno pevzíti je do správy zemské. Souasn pijat nový

organisaní statut pro zemské školy emeslnické, pokra-

ovací školy prmyslové, s nimi dosud spojené, uinny
ústavy samostatnými a inspekce škol emeslnických sv-
ena zvláštním inspektorm.

Rozumí se, že tento skuten rychlý rozvoj školství

prmyslového po tolikaletém zanedbání ineobešel se bez

znaných náklad finanních. Od 1884, kdy poprvé ve-

škeré školy prmyslové soustedny byly rozpotov
v ministerstvu vyuování, do 1897 stoupl náklad státu na

prmyslové školství asi z 900.000 zl. na více než 3 mil-

liony zlatých.

Co do vyšších škol prmyslových, pro^hlásila vláda

r. 1897 svou akci v tomto oboru celkem za ukonenu, ne-

hledíc k doplnní nkterých ústav již zízených, za to

se mly zizovati dle poteby školy mistrovské a od-

borné.

eské školství prmyslové bylo postaráno stále

daleko mén, než o školy nmecké, a pevaha nmeckého

prmyslu severoeského i umlou pomocí rozsáhlé sít

škol prmyslových ješt nemálo stupována.

1 jinak školy eské proti nmeckým v nemalé byly

nevýhod. Odbornými inspektory bývali i nad eskými

školami z nemalé ásti technití professoi nmetí, eské

ústavy musily podávati vlád nmecké relace a vydávati

nmecké zprávy výroní, nemly s dostatek odborných

knih a vyuovacích pomcek eských. Také co do osob-

ního postavení, povyšování do vyšších tíd hodnostních

a platebních, poskytování cesto^vních stipendií do ciziny

a pod. bývah editelé a uitelé eských škol odborných
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zpravidla ve znané nevýhod naproti uiteisi^ým sbo-

rm škol nmeckých. Náprava v tchto vcech postu-

povala velice zvo-lna.

VI.

Reorganisace pokraovacího školství prmyslového.

Pro reformu prmyslových škol pokraovacich ui-

nna byla do let 1880. opatení poád jen ojedinlá. Jako

ped 10 lety nový živnostenský ád, tak ani nový íšský

záko^n o školách obecných z 14. kvtna 1869 nevyhovl
oekáváním. Naizovaly sice §§ 9. a 60. zizování samo-

statných škol pro dti v továrnách nebo vtších podni-

cích živnostenských zamstnan (ovšem jen pro dobu

od 6— 14 let), avšak pro velikou vtšinu ostatních zstaly

v platnosti pouze pedpisy ádu živnostenského a co do

pokraovacího vyuování bylo v § 10. pouze nejasn sta-

noveno, že se zvláštním zetelem k místním potebám
m o h o u s jednotlivými školami spojeny býti odborné
kursy pro specielní vzdlávání zemdlské nebo pr-
myslové.

V celém Rakousku 'bylo škol pokraovacich r. 1872

pouze 42 s 8220 žáky, z ehož 8 v obvodu komory libe-

recké, ani to však nebyly naveskrze prmyslové škoily

pokraovací v dnešním smyslu slova, nýbrž iponejvíce

jim ovšem podobné, ale perozmanit organisované a

vedené školy veerní nebo nedlní a svátení, i školy

denní, jak práv dle místních pomr a penžních pro-

stedk zdály se potebnými.

Pece však i tato nedostatená ustanovení íšského

zákona školského mla v záptí, že zavedeno bylo i)a

nkterých dalších obecných školách ipokraovací vy-
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lícování pro živnostenské un a pomocníky a že už

lehdy bylo se staráno o to, aby právní postavení tohoto

odborného vyuování v organisaci školské bylo upra-

veno zákonodárstvím zemským, jemuž bylo prosincovou

íislavou z r. 1867 implicite pikázáno.

Snm dolnorakouský pospíšil si využiti této zákono-

dárné kompetence zemské, vydav již r. 1868 ( ipo-d . 23

z. z. ze dne 28. listopadu) zemský zákon o zizování a vy-

držování pokraovacíoh ško'1 živnostenských a rozšíiv

jej a novelu jeho (z 26. ledna 1873 z. z. . 9) i na pokrao-

vací školy obchodní.

V poradách r. 1872 odíhadovala tehdejší zmínná již

komise ministerská poet pokraovacích škol prijimyslo-

vých, v Rakousku potebných, nejmén na 1000 a navrho-

vala v zájmu skuteného co nejširšího jich zizování sta-

novení zákonné povinnosti ke zízení a vydržování jejich,

a sice ve smyslu ústavj^ a po píklad Dolních Rakous.

Y ko-misi byla již vypracována dokonce osnova podob-

ného zákona, která mla býti jako vládní pedloha podána

snmm zemským.

Avšak ministerské vynesení ze dne 2. záí 1872

. 10911 desavouovalo názory komise; trvajíc na zásadách

nového íšského zákona školního a tedy na fakultativním

a nikoliv na obligatorním rázu škol pokraovacícli, a ve

smyslu § 10. íšského zákona školského vyzývalo toliko

zemské školní rady, aby spolen se zemskými výbory

se piinily o jeho iprovedení cestou správní i zákono-

dárnou, zejména aby vypracovaly samy vhodné vládní

pedlohy pro snmy zemské.

Vybídnutí toto minulo se bohužel se zamýšlenýni

úinkem. Také vláda o.bme'zovala se dlouho na ponhé

subvencování škol polcraovacích. pi emž subvencí
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mlo býti užíváno k rozimnožení pomcek vyuovacích,

k nimž nad to vyhrazováno státu právo vlastnické. Školy

pokraovací nemly ani v Cechách zabezpeeného bytí;

zhusta vyuovah uitelé dobrovoln a bez honoráe, ne-

bylo ani jednotné osnovy uební ani ádných instrukcí

a prostedk, aniž jakého dozoru; prospšné výsledky

byly patrný jen, kde bylo zpsobilejších uitel, zejména

na školách odborných a reálných. Na nkterých školách

vyuovalo se pouze 2 hodiny týdn, jinde opt až 32

hodin, vyuovalo se mimo kreslení, mluvnici a potm
leckde i pírodopisu, fysice, djepisu, úetnictví, techno-

logii i tlocviku. —
Energická innost správy vyuovací také co do reor-

ganisace veškerého školství pokraovacího poala teprv,

kdj^ž r. 1882 všechny úvry pro živnostenské vzdlávání

byly soustedny v ministerstvu vyuování. Nov zvo-

lená ústední komise pro živnostenské vyuování radila

se ve tech sezeních (20. ervna a 30. íjna 1882 a

12. února 1883) o zaízení a státním podporo^vání živno-

stenských škol ipokraovacích. V sezení komise ze dne

14. února r. 1883 stanoveny vedle »reformního programu«

pro prmyslové školství odborné také základní zásady

pro organisaci školství pokraovacího. Vlád bylo do-po-

rueno upraviti pokraovací školství zatímn pouhým

naízením, jehož základní osnova byla v ústední komisi

projednána. Na usneseních této komise spoívají naízení

ministerstva vyuování z 24. února 1883 . 3674 a výnos

z 5. dubna 1883, jež tvoí dosud základy organisace po-

kraO'vacího školství prmyslového i obchoanino v Ra-

kousku (krom Dolních Rakous). Naízení tato nejsou

ani prohlášena v íšském záko^nníku, jsou obsažena toliko

v »Centrbl. f. d. gewerbl. Unt.« 1883 II. sv. a v brožue
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»I11avní pravidla o zaízení prmyslových škol pokrao-

vacích«, vydané c. k. školním knihoskladem v Praze.

Naízení z r. 1883 snažilo se usnadniti zakládání i za-

bezpeiti udržování škol pokraovacích tím, že zaruuje

se státní subvence do výše Vs vykázané poteby školám,

jichž ostatní náklady vydržovací kryty jsou zabezpee-

nými píspvky obcí, spoleenstev, obchodních komor

a zem, má-li škola vyhovující místnosti, je-li uební

osnova sdlána dle všeobecných zásad ministerstvem

stanovených, užívá-li se pi vyuování tolfko pomcek
vládou schválených, je-li vyuování sveno zpsobilým

silám uitelským a dostává-li škola vbec úkolu svému

zpsobem uspokojujícím. Souasn vydána pevná pra-

vidla pro uební osnovu a instrukce pro zpsob vyuo-

vání, postaráno bylo o vzídlání uitel kreslení a peo-

váno horliv a úinn o zjednání uebných prostedk.

Touto prozatímní organisací byly i pokraovací školy

vyaty z psobnosti zemských a ostatních školních rad

a podízeny pímo úadm politickým, vrchní ízení všech

škol pokraovacích zstavilo pak si ministerstvo vy-

uování. Od principu závazného zizování tchto skol

bylo upuštno; princip povinné návštvy zízených škol

pokraovacích uni živnostenskými provádn pak vždy

draznji živnostenskými novelami z let 1883. 1897

a 1907.

Od této úpravy množil se poet škol pokraovacích

a stoupaly i kvalitativn jejich výkony. Ukázalo se zejm.

v Cechách, že tu a tam byly již všeliké nesmlé, avšak

slibné poátky škol pokraovacích, soukromé nebo ve-

ejné kursy kreslíské a pod., které se nyní organisovaly

v ádné školy pokraovací. V r. 1882 bylo pokraovacích

eská Politika. V. 53
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Škol žiivnostenských a ku.peckých v Cechách jen 64, na

Morav 12 a ve Slezsku 9 s potem žactva v Cechách

7041, na Morav 1789 a ve Slezsku 1035. K celkovým

výdajm vydržovacím v Cechách 39.431 zl. pispíval

stát 10.426 zl., zem pouze 1000 zl. (na Morav zem
1600 zl., ve Slezsku 3600 zl.), zbytek zejména obce a j.

initelé. V letech 1884—1890 stoupl poet státem subven-

covaných všeobecných škol pokraovacích v Cechách

z 96 (mimo Prahu) na 173 (z toho 117 eských) s 27.777

žáky a 187.587 zl. nákladu.

Ku vzdlání uitel škol pokraovacích konány p-
vodn šestinedlní kursy prázdninové, a když tyto ukazo-

valy se nedostatenými, ptimsíní kursy na státních

školách prmyslových. Uitelé na prmyslových ško-

lách pokraovacích, jichž zpsobilost a uspokojivé vý-

sledky vládními komisai byly zjištny, bývali od mini-

sterstva v úad uitelském potvrzeni.

Zvláštní zmínky zasluhují živnostenské pokraovací

školy v Praze. Po uvedených již starších rozbzích po-

kraovacího vyuování také zde zásluha písluší Prmy-
slové Jednot, která jako doplnk školy prmyslové
otevela 24. prosince 1873 zvláš spravované tyi ne-

dlní školy pro uedníky všech rzných emesel, základ

to nynjších pokraovacích škol emeslnických, l^edite-

-lem byl do r. 1880 proí. Alois Studnika. Obec Praž-

ská poskytla krom místností ješt roní subvenci 6(X) zl.

a od r. 1875 900 zl. Vyuovalo se v nedli od 9 ido 12 hod.

dopol. tení, psaní, potm, kreslení, písemnostem a m-
ictví, poet žák obnášel v 1. 1873/4 až 1878/9 úhrnem

131, 209, 158. 116. 151, 126; žákm poskytovány prémie.

Když poátkem let 1880. nastal proud odbornému vzd-
lávání eskému vbec píznivjší, udlena byla Jednot
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pro školy pokraovaeí na r. 1883 státní subvence 1000 zl.;

na základ všobecných organisaních zásad, r. 1883

vládou vydaných a Jednot — spolu s úplným uznáním

vlády »za úastenství a obtovnost osvdené (Jedno-

tou) v udržování pokraovacích škol emeslnických* —
sdlených, vypracována osnova nového organisaního

statutu pražsikých živnostenských škol pokraCovacích.

dle nhož má školy pokraovaeí v Praze spravovati

samostatný školní výbor, složený za pedsednictví sta-

rosty obce Pražské ze zástupc vlády, obce, obchodní

komory, Prmyslové Jednoty a spoleenstev na školy

ty (pispívajících. Jednota zavázala se k ronímiu pí-

spvku 500 zl. vyhradivši si jmenování tí zástupc do

výboru školního. Nový školní výbor ustavil se dne 8. pro-

since 1883 a tím dokonila Jednota svou samostatnou

innost v ízení pokraovacích škol emeslnických

v Praze.

VII.

Pokusy o zemské zákonodárství v píin živnostenského

školství pokraovacího v Cechách.

Centralistická úprava 'prmyslového školství pokra-

ovacího, která nad to spoívala v naízení ani ádn
neprohlášeném, píklad Dolních Rakous, kde již od

r. 1868 školství toto zákony zemskými bylo upravováno,

.ustanovení školské novely, která bližší pedpisy o ueb-

ných kursech s obecnými školami spojených vyhrazo-

vala zákonodárství zemskému, dobrovolnost pispívání

na školy tyto, která ani novou, k tomu prozatímní organi-.

sací nebyla odstranna, nedostatek pedpis o tom, kde

;a jak se mají zakládati a v jakém pomru býti ke školám

jiným atd. — vše to mlo v záptí, že k petici Prmyslové

53*
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Jednoty, snmu eskému 1880 podané a 1883 optované,

za vydání zemského zákona o zízení a vydržování pr-
anyslových škol pokraovacích bylo 9. srpna 1883 sn-
.mem uloženo zemskému výboru, aby podal snmu
správu, jak by tyto školy a odborné kursy živnostenslíé

v Cechách mly se zizovati a vydržovati. Pes to, že

anketa, která zemským výborem k tomu cíli byla od 20.

do 30. ervna 1884 svolána, pimlouvala se dle referátu

(Prof. Celakovského vtšinou, aby zákonné upravení co

nejdíve se stalo, a vypracovala dokonce základní zá-

sady pro zemský zákon o úprav živnostenského školství

pokraovacího, pece zemský výbor dle zprávy z 26.

záí 1884 nepokládal dobu k vydání zemského zákona

podobného ješt za píhodnou, jelikož nebylo prý v tomto

oboru naibyto ješt takových zkušeností, aby mohl býti

sdláTi zákon, na nmž by se brzy opt nemusily initi

opravy — jako v Dolních Rakousích — , jelikož dlužno

.dále pedem vykati úink ministerské úpravy z r. 1883,

Jíterá prý jest opravdu zpsobilá rozvoji škol pokrao-
vacích úinn napomáhati, a jelikož by náihlé rozmno-

žení škol tchto po vydání zemského zákona zpsobilo

nedostatek zpsobilých sil uitelských.

Bylo tedy po návrhu zemského výboru snmem pi-r

jato jen vložiti obnos 20.000 zl. do rozpotu na r. 1885

k subvencování škol pokraovacích vždy ve výši ne-

pesahující J4 vykázané poteby. Zárove uložil však

snm výboru zemskému, aby podal zprávu o petici vý-

boru prm. škol pokraovacích v Praze za vydání zem-

ského zákona o zizování a vydržování po'kraovacích

škol prmyslových. Zemský výbor optn v souhlase

s místodržitelstvím navrhl ve zpráv z 18. listopadu 1885

snmu, aby se od vydání zemského zákona prozatím
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oipustilo, aby však zemská dotace na podporování tchto

skol na rek 1886 na 25.000 zl. byla zvýšena.

Ani tentokrát snm nechtl pistoupiti na odkládací

stanovisko zemského výboru. V témž snmovním zase-

dání podala obchodní a živn. komora v Praze žádost za

vydání kO'nkuTenní(ho zákona pro školy pokraovací,

poukazuiíc pesvdiv k obtížnému každoronímu do-

pisování a podávání žádostí k tolika instancím se strany

školních výbor, 'k nestejnosti u vymování podpor, pi

kterých práv mén hybné výbory asto bývají ve vý-

hod, ke každoroní nejistot stran sehnání ipíspvk
atd. Mezi poslanci pak poukazovalo se k tomu, že v Dol-

ních Rakousích základní ustanovení zákona z r. 1868

nebyla doposud zmnna, nýbrž pouze na školy odborné

a obchodní rozšíena, že práv v tomto odvtví vtší

rozmanitost dle místních poteb a ipcmr je ipirozenou

nevadí zákonné úprav, jelikož není píiny, pro by

zákon vydaný v tom i onom kuse dle postupu vývoje

školství tohoto nemoíhl býti zmnn. Snm tudíž pijal

sice vývody zemského výboru o veliké dležitosti a

blahodárnosti psobení tchto škol a zvýšil jejich dotaci

dokonce na 30.000 zl., ale optoval (9. ledna 1886) také

píkaz stran pedložení osnovy zákona v píštím zase-

dání, a sice (jak co do pokraovacích škol prmyslových,

tak co do zvláštních uebních kurs pro mládež odrost-

lou ^povinnosti školní a škol emeslnických, pi emž ml
písn šetiti samosprávy ústavou snmn zaruené.

Opt byla svolána anketní 'komise, k níž Vláda úa-

stenství dvakrát odmítla; ^komise (v listopadu a prosinci

1886) zvolila k vypracování osnovy dotených zákon

ze sebe subkomitét a proztoumala jeho elaboráty,

•z nichž však potom zemský výbor pedložil snmu to-
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liko osnovu zákona o zizování, vydržování a ízení

iživ.n. škol ipokraovacích, nikoli však osnovu zákona

o zvláštních kursech uebných, kdežto od sdlání osnovy

ipro úpravu škol e-meslnidkých upustila sama komise

vzhledem k novosti této instituce (iprvní školy emesl-

nické, v Kladn a Jaromi, byly oteveny teprv kon-

cem r. 1886).

Svj ústup od dosavadního zamítavéiho stanoviska

zemský výbor kryl podotením, »že práv v posledních

.dvou letech zvlášt v království eském hojných zku-

šeností v oboru pokraovacího školství nabyto«. že

uznává se všestrann blahodárné psobení tchto škol

na un nejen co do rozšíení vdomostí, nýbrž i co do

mravnosti, že sami živnostníci un k návštv jich po-

bádají atd., konen že nyní již na základ vyvinutých

a ustálených tpomr tchto škol jest úpln možno vy-

dati zákon uspokGtjující a na pevných základech vypra-

covaný (zpráva z 6. ledna 1887).

Dle této zprávy z r. 1887 ml normální statut organi-

saní vypracovati a uební osnovu pro každou školu

ustanoviti zemský komitét, 'který se ml za pedsednictví

místodržitele skládati z dvou zástupc místodržitelství,

4 zástupc zemského výbo-ru, po 1 zástupci obchod, a

živn. komor a ze 2 ministrem vyuování jmenovaných

vládních komisa pro inspekci škol pokraovacích.

Zemský komitét ml vésti do-zor nad místními školními

výboTy (jimž náležeti ml 'pímý dozor a hospodáská

správa škol), rozhodovati o zizování a rozšiování

tchto škol, jmenovati správce a uitele, podávati každo-

roní zprávy snmu a vlád o stavu škol pokrao-

vacích atd.
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Žádná škola, která byla prohlášena za povinnou,

nemla míti více než 8 hodin týdn, náklady mla uhra-

novati zem (30%), obec (15%), živnostnictvo (15%) a

zbytek stát, okresy atd., po pípad polovikou rovnž

,obec a živnostnictvo.

Avšak ani tato osnova nebyla snmem projednána,

nýbrž v listopadu 1887 pikázána optn školské komisi

snmovní, která — jsouc již od r. 1880 zastankyní po-

teby zemské zákonné úpravy školství pokraovacího

— o ní 13. ledna 1888 konen podala dkladnou zprávu,

vyšlou opt z péra zpravodaje prof. dra Jaromíra elakov-

.ského. Zásadn hájeno tu stanovisko, že snmu a vý-

boru zemskému má býti ponechán rozhodující vliv na

riáklad s vydržováním tchto škol spojený a že dohlížeti

mají k nim zvláštní orgánové (místní komitéty školní

a zemský komitét). Jako ironie te se dále v této zpráv

ujištní, »že se žádné strany nebylo v této záležitosti

ukvapen si poínáno, njbrž že otázka ta dlouhá léta

byla zrale, všestrann a dkladn uvažována«. Nebylaf

ani tato zpráva snmem vyízena následkem nové reso-

Juce snmovní, aby co nejdíve byla snmu pedložena

též osnova zásad o zizování a vydržování hospodá-
ských škol pokraovacích. Dne 6. záí 1888 zemský

výbor skuten pedložil a doporuil snmu nov vypra-

covanou osnovu zá-kona týkající se pokraovacího škol-

ství v b e c.

Osnova tato zahrnovala nejprve ustanovení o školství

pckraovacím vbec, dále pak zvláštní ustanovení

o pokraovacích školách a) prmyslových, b) kupeckých,

c) hospodáských. Zárove sliboval zemský výbor

v téže zpráv, že pedloží v brzku uloženou mu k vy-
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pracování osnovu zákona o všeobecných školáoh eme-
slnických a o školách obchodních.

Neijvyšší správa a dozor ke všem školám pokrao-
vacíím ml píslušeti nikoliv njakému »zemskému ko-

mitétu«, nýbrž zemskému výboru, který si mohl usta-

^noviti z píslušných znalc zjvláštm sbory poradní
a který ml s místními školními výbory, pro pímý
dozor k místním školám pokraovacím a pro hospo-

<dáskou jejich správu urenými, jednati prostednictvím

okresních výbor, jimž rovnž ve vcech pokraovacího

školství jistý obor psobnosti byl pikázán.

Osnova dodána snmem školské komisi, která však

jsouc proti sluování rznorodých otázek naléhala na

samostatnou úpravu škol živnostenských. Vtšina komise

navrhovala uložiti zemskému výboru, aby vyjednával

prve s vládou ohledn zabezpeení státního píspvku
<i ohledn vykonávání nejvyššího dozoru na tyto školy

pro pípad, že by zemská jich organisace byla uzáko-

nna, i aby po docíleném dohodnutí pedložil snmu no-

vou osnovu zákona, týkající se pouze pokraovacích

škol živnostenských. Návrh menšiny školské komise,

aby vzata byla za základ podrobného rokování osnova

zákona, vyšlá z porad školské komise v r. 1888, i ab\

zemský výbor vypracoval pro po^kraovací školy ho-

spodáské, k nimž osnova tato se nevztahovala, zvláštní

pedlohu zákona v organické souvislosti se zákonodái-

stvím o hospodáských školádh vbec, byil zamítnut.

Avšak ani tato zpráva školské komise nebyla snmem
1890 vyízena, rovnž pak ne optované zprávy zem-

ského výboru z let 1892. 1893 a 1895; na svolání nové,

tetí ankety, školskou komisí r. 1892 navrhované, zemský

výbor nepistoupil.
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Za tchto odklad poslanec Frant. Schwarz pepra-

coval sám osnovu zemského výboru z r. 1888 o šikotlství

fpokraovacím, aby se hodila pouze pro školy živno-

stenské, pijav zejména i stanovisko, že také nad pr-
jnyslovými školami pokraovacími nejvyšší dozorí in-

stancí v zemi 'jest zemský výbor steijn jako ve všem

školství zemdlském. Když však zemský výbor tuto

osno'Vu pedložil vlád k dohodnutí, prohlásilo minister-

stvo vyuování r. 1897, že samo pracuje o vzorné osnov
zemského zákona stran zizování a vydržování pokra-

ovacích škol živnostenských a jim píbuzných, že však

tato vzorná osnova musí býti pedem pedlo^žena k pro-

zkoumání ústední komisi pro záležitosti živnostenského

vyuování.

Zatím novela živnostenská z r. 1897, upravivši ze-

vrubnji a písnji p-ovinnost u k návštv škol po-

kraovacích i závazek mistr co do podporování a do-

zoru nad touto návštvou, nutn zvíila znovu otázku

zákonodárné úpravy školství pokraovacího. Zemský

výbor dal o svém jednání s vládou i o svém potazu

,u okresních výbor a správních výbor škol pokrao-

vacích — se skrovným v celku výsledkem — uinném
snmu zprávu r. 1897 a opt 1899, a vyžádal si r. 1901

dobré zdání zemské komise živnostenské, mezi tím zí-

zené, o nové osnov jím samým vypracované.

Tato osnova byla však dílem pramálo zdaeným,

iiedosti promyšleným, namnoze reakním a v celku na-

prosto nepiijat€lným, nehledíc ani ku zejmým nedopa-

tením, jako že byly na p. uvádny pedpisy živn. no-

vely z r. 1885, již novelou z r. 1897 zrušené. Ke zízení

pokraovací školy vyhledávalo se dle ní nejenom mini-

málního potu 30 žák v o-boru prmyslovém nebo 15
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V oboru 0'bchodním, nýbrž nadto i žádosti interesentii,

aniž byl po'je<m interesení blíže vymezen a aniž byl pro

onen minimální ipoet pedepsán jakýkoliv (nekolifka-

roní) prmr. Zrušena mohla býti škola pokraovací,

když za to žádal nkdo z tch, kdož na ni povinn pi-

spívali.

Nejvyšší správu a dozor pi pokraovacím školství

v zemi osnova zemského výboru z r. 1901 vyhrazovala

optn výboru zemskému, který si toliko mohl zíditi

k úinnjšímu vykonávání této správy a dozoru zvláštní

sbory, ze znalc tohoto školství složené, avšak pouze

jakožto orgány poradní se složením a psobností jím sa-

mým dle libO'Sti upravenou. Povinná úast znalc a in-

teresent školských a živnostenských byla tudíž vylou-

ena, byrokracie státní, vždy ipece o odborné znalce se

opírající, byla nahrazena naprostou byiokratickou sprá-

vou výboru zemského.

Pomocnými orgány zemského výboru pi správ
škol pokraovacích mli býti okresní výborové a místní

školní výbory. Správce školy ml míti ve školním vý-

boru toliko hlas poradní pes to, že mu bylo piznáno

hlasovací právo v Dolních Rakousích již zem. zákonem

z 26. ledna 1872 z. z. . 9 i organisaními statuty nor-

málními v ostatních zemích, a pes to, že i dle zákon
o školství obecném je správce školy jejím plnoprávným

zástupcem v místní rad školní. Školní výbor ml podá-

vati zemskému výboru každoroní z>právu o výsledcích

vyuování, pes to, že mu právo obasných inspeikcí

k vyuování vbec v osnov nebylo piznáváno. Maxi-

mální poet týdenních hodin vyuovacích byl stanoven

na 8. pes to, že dle samých statistik zemského výboru
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vyuovalo se již tehdy na etných školách a oddleních

týdn 9—12 hodin.

Nebylo dále vyloueno nedlní vyuování odpolední,

které bylo vládou již od r. 1888 obecn zamítáno, za to vy-

uování všedního dne obmezeno na dobu ranní do 9 hod.

a veerní po páté hodin, takže by tím bylo použití

asnjších hodin odpoledních bývalo vyloueno i pro

ony živnosti (obchodní, hostinské, eznictví, pekaství,

kadenictví a pod.), pro které jsou hodiny odpolední pí-

hodnjší veerních, a byla by se tím položila hráz po-

tšiteln již tehdy se rozmáhavší snaze pefkládati vyu-

ování co možná z hodin veerních na denní. Urení

dél'ky školního roku, alespo pibližné nebo maximální,

úpln bylo opomenuto. Akoliv již tehdy siln se pro-

jevovala snaha po zodborování š'kol poikraovacíoh a

zemský výbor sám ve svých statistikách uvádl spe-

ciální školy loaské a voraské, hostinsiké. zlatnické,

pece dlil pokraovací školy toliko obecn na prmy-
slové a na obchodní, o odborných primyslovýc'h vbec
se nezmiuje, kdežto s druhé strany bylo školám po-

kraovacím ukládáno zjednávati žactvu vedle theoreti-

ckého vzdlání i praktické zrunosti k úspšnému vý-

konu povolání potebné.

O povinnéin zizování menšinových škol, o úprav

uitelských pomr, o vzdlávání uitel, o pomckách,

knihovnách, sbírkách, výstavkách školních a pod. ne-

bylo v osnov z r. 1901 ani zmínky. K vydržování vý-

daj, neuhrazených dobrovolnými píspvky státu, spo-

leenstev a j. korporací, mly pispívati zem 40%,

okres 20%. školní obec 20% (krom opatení místností,

jich vytápní, osvtlování a ištní), konen živnostníci
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a obchodníci nebo místo nich dotyná obchodní a živ-

nostenská komora 20%.

Proti této osnov z tchto vcných dvod i vzhledem

k úplnému odstranní obchodních a živnostenských ko-

mor, kterým se pece ukládaly píspvky rovnající se

.píspvkm okresním a dosahující poloviny píspvku
zemského, z všelikého pímého vlivu na správu pckra-

ovacího školství v ,zemi, a to i v smrech, kde bylo ko-

morám piznáno spolupsobení již dle platných norma-

tiv vládních, ozvala se velmi drazn obchodní a živno-

stenská komora pražská. Také chabá zem. komise živno-

stenská krom ady podružných otázek, jako zavedení ob-

asných povinných místních výstavek školních prací a

pod., navrhovala alespoí pro vrchní správu a ízení vy-

uování rovnž — podobn jako osnova z r. 1886 —
zízení ústedního výboru, ze zástupc zem, státu, ob-

chodních komor, dozorích orgán školních a j. odbor-

ných initel složeného.

Když však veškeré osnovy zákon v dívjších le-

tech vypracované byly r. 1902 znoviu pikázány školské

komisi snmovní, vyskytly se optn rozpory s dvojí

strany. Pedevším v ln komise samé vznikl spor

o pomru navrhované zemské školní r a d y ž i v-

n o s t e n s k é, která mla býti zvláštním zákonem zí-

zena ze zástupc vydržovatel. jakož i ze znalc škol-

ství prmyslového na místo zvláštních poradních sbor,

zemským výborem pvodn projektovaných, k zem-

skému výboru. Menšina komise chtla této zemské rad

živnostenské piznati samostatné rozhodování tak, jak

je mají zemské školní rady v Halii a v Dolních Rakou-

sích ve školství pokraovacím i v Cechách ohledn

školství obecného, kdežto vtšina komise chtla, aby
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kompetence zemského výiboru a snmu nebyla zkraco-

vána, zejm. aby bez jeho souhlasu nebyly školy poikra-

ovací zizovány nebo rozšiovány.

S druhé strany psobilo potíže kolísavé stano'visko

vlády. Ješl v roce 1899 ministerstvo vyuování sdlilo

zemskému výbo-ru, že vyjednává s obchodními a živno-

stenskými 'komorami i s editelstvími státních iprimyslo-

vých škol ohledn zásad pro zákonnou úipravu živno-

stenského školství pokraovacího; avšak dobrozdání

interesent vyneslo (dle sdlení uinéného v ústední

komisi pro živnostenské vyuování z 6. prosince 1901)

takovou hojnost dodatených návrh i taikové roizpory

národnostní a politické, že by nebylo lze zjistiti rámcový

zákon prO' ijédnotlivé zem urený. Zakládání poikraova-

cích šikol má prý tudíž býti jako dosud zstaveno dobro-

volnému poinu interesent a se zákonnou úpravou vy-

kati se až 'k dob, kdy nejenom pomry náležit budou

vyjasnny, nýbrž i rozvoj šikolství pokraovacího v jed-

notlivých zemích bude se dle skutené praktidké poteby

presentovati jakožto pibližn uzavený celek. V témže

smyslu vláda i ve schzi Školské komise dne 10. ervence

1902 dala prohlásiti, že pokraovací školy živnostenské

v zájmu vci samé nemají býti zizovány zákonem, takže

školská komise vidla se nucena Špindlerovou resolucí

vzíti s politováním na vdomí prohlášení vlády, která

»i dnes ješt po tiadvacetiletém namáhání staví se pToti

záko-nnému upravení prmyslového školství pokraova-

cího.

«

Pro rozpory v otázce postavení zemslké živnostenské

školní rady k zemsikému výboru zpráva jeho O' záko-nné

úprav pckraovacích škol živnostenských nevyízena



750 ŽIVNOSTENSKÉ ŠKOLSTVÍ POKRA. V ECHÁCH.

ani v komisi a ipikázána jí znovu k ízení dne 29. kvtna
1905.

Naléhání etných zemských výbor i mimo Cechy

o Ikonenou zákonnou úpravu škol pokraovacích pimlo
nicmén pece vládu, že vypracovala osnovu rámcového

zákona, která mla býti pedložena k úad a usnesení

ústední komisi a po té zemským vládám, kterýžto

úmysl, v sezení ústední komise z 3. bezna 1904 proje-

vený, potkal se se souhlasem zástupc všech zemí, »aby

v tomto oboru konen zjednán byl poádek« (brnnský

Rohrer v sezení komise).

Reforma živnostenského ádu z 5, února 1907 . z.

. 26 byla podntem, že snm král. eského 5. bezna 1907

pijal resoluci ukládající zemiskému výboru naléhati na

vládu optn, aby podmínky zizování a pispívání

•k tmto' školám byly stanoveny zákonem, aby zvýše-

•nými subvencemi státními bylo umožnno odstraniti vy-

bírání školného a zápisného, specialisovati a odborn zai-

zovati školy ipokraovací, kde jsou k tomu dány pod-

mínky, a zizovati oddlení s denním vyuováním pro

un onch živností, u kterých vyuování veerní vbec
nebo úspšn není možno, konen aby vláda státními

píspvky umožnila zizování samostatných budov pro

školy .pokraovací. v nichž toy mohlo býti postaráno

o ádné vyuování v dílnách odborných.

Zástupce vlády sdlil nato ve školské komisi, že se

vláda zabývá pípravnými pracemi pro redakci osnovy

zemského zákona, a pi jednání v plenu snmovním

dne 3. íjna 1907 prohlásil místodržitel Coudenhove. že

ministerstvo tuto osnovu vyhotovilo a místodržitelství

»ped nkolika dny« k vyjádení zaslalo.
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V téže schzi \^zata zpráva školské 'komise, vyliující

všechnu dosavadní kížovou cestu za zákonnou úpravou

pokraovacího školství živnostenského v Cechách, na

vdomí. Tím jednání v snmu král. eského prozatím

zakoneno.

Také na Morav snm, obchodní komory, zemská

rada živnostenská i Ústední spolek moravských živ-

nostník od let marn usilovaly, aby školství pokrao-

vací po stránce právní i finanní bylo ustáleno. Dle

vzoru dolnorakouského zákona pedložil Dr. Fischer

r. 1908 snmu návrh na vydání zemského zákona o živ-

Tiostenských školách pokraovacích na Morav, ale návrh

nebyl projednán.

Uzákonní ipokraovacího školství bude se tíštiti,

jako všechen tém pokrok zemského zákonodárství a

správy, o odpor Nmc stejn jako o malou ochotu vlády.

Nmci nedopustí, aby po'kra5ovací školství bylo pod-

ízeno zemskému výboru, jelikož by se prý zavlekl jazy-

kový spor i tam, kde ho dosud nebylo, a se vší píkrostí;

zejména obávají se zizování pokraovacích škol pro

eské menšiny nebo požadavku znalosti eštiny pro

uitele nmeckých škol s eským žactvem; uznávají-li

potebu decentralisace správy školství pokraovacího,

chtjí spíše rozšíení kompetence místodržitelství, nežli

pikázání správy pokraovacích škol nerozdlenému

zemskému výboru, spátelili by se s utvoením zemské

živnostenské školní rady, ale musila by býti složena ze

dvou národnostních sekcí a školy by musily býti dle

národnosti oddlen spravovány, a vbec prý není po-

tebí zákonného podkladu, když pokraovací školy i za

dnešní organisace a správy se množí a vykazují vý-
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sledky nanejvýš potšitelné. To byl asi tenor nme-
ckých projev na snme v íjnu 1907.

Vláda pak nerozehívá se pro reformu, 'která by pln
uzákonila v oboru pokraovacho školství pravomoc
snmu a pi tom donucovala stát k hojnjším píspvkim
finanním. Snad ješt vtší potíže pisobí úprava menši-

novýcih škol polkraovacích, zejména zizování a vydržo-

vání eských škol v území znmeném. Vyskytl se

proto i návrh vydati 'jenom rámcový zákon íšský a po-

drobnosti ponechati zemím.

Také pi zemi jsou tu ostatn vážné ohledy finanní;

neníf pochyby, že by se zemskou organisací znan
zvýšily jak poet škol polkraovacích, tak pomrné pro-

cento náklad zemí hrazených. Jest sice možno, uiniti

vlastním, za úplné krytí náklad ruícím vydržovatelem

školy obce a zavázati ostatní initele, stát, zemi, komory,

okresy, spoleenstva k uritým píspvkm procentním.

Ale i tato úprava vzbuzuje pochybnosti v ohledu finan-

ním i didaktic'kém, jak zjevno bylo z uskutenné zatím

snahy komunálních všeobecných škol emeslnických

v Cechách, aby pevzaty byly ve správu af zemskou

i státní. A tak cesta k zemské organisací
školství po k r a o v a c í h o, která by musila býti

nejen rázu finanního (zalbezpeení existence škol tchto),

nýbrž zahrnovati veškeré pomry jejich — odstranní

vyuování veerního a nedlního, zvýšení potu týden-

ních hodin vyuovacích, výchovu kvalifikovaných sil

uitelských, zavádní praiktického vyuování odborného

atd. — a tudíž zpsobiti valné rozmnožení jejich náklad,

vede úpravou financí zemských, k níž

s druhé strany rostoucí náklady na školství pokraovací
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prmyslové a obchodní a neiabytné rozšíení poikraova-

cího školství hospodáského' boidou pohádati.

VIII.

Dnešní organísace živnostenského školství

pokraovacího.

Dle dnešní organísace živnostenské — jak nyní na-

ízeno íkati místo »prmyslové* — š'koIy pokraovací

imají za úel po'skyto-vati um a pomocníkm živno-

stensikým theoretické a pokud možno i praktické vyuo-

vání v onch umleckoprmyslových, technických a ko-

•merníc^h pedmtech, které ijim mohou pTOspti pi vy-

konávání jich povolání a pispti k povznesení výdlkové

jejich schopnO'Sti.

Jsou bu všeobecné živnostenské i odborné živno-

stenské šikoly po'kraovací, dle toho, jsou-li ureny pro

ipíslušníiky všecih v míst zastoupených živností i jen

pro píslušníky jednotlivé živnosti nebo skupiny živností

píbuzných. Tvoí bu podstatnou souást nkteré denní

prmyslové školy (státní, odborné, emeslnidké), jsou

vj^držovány týmž initelem (státem, zemí), který vy-

držuje denní školu prmyslovou, a mají pak býti vzorem

pro pokraovací školy ostatní, nebo jsou ústavy samo-

statnými užívajíce jen místností š'kol obecných i m-
šanských (ideji stedních), jejich uitelských si a dílem

i pomcek vyuovacích, a jsouce vydržovány píspviky

státu, zem, obchodních a živno-stenských ko-mor, obcí,

spoleenstev a pcyd.

Odborné školy pokraovací mají se zizovati tam,

kde je dostatený poet u téhož nebo spíznných

obor pro zízení zvláštní školy. Vyuování doznává tu

eská Politika. V. 54
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se zetelem 'k speciálním poteibám živnosti vtšího pro-

hloubení a specialisace a mže zahrnovati i odborné vy-

uování praktické. Krom o^dborných škol pokraova-

cích, s odbornými školami denními {tkalcovskými, de-

vaskými, strojnickými, státními školami prijmyslovými)

spojených, existují odborné školy pochopiteln toliko ve

velkých mstech (Vídni, Praze) nebo ve zvláš vynikají-

cích sídlech jednotlivých prmyslových odvtví na ven-

kov; jinde lze alespo zíditi odborné poboky pro et-

nji zastoupené skupiny emesel. Odbornými školami

pokraovacími ijsou i kupecká a díví oddlení všeobec-

ných škol pokraovacích, V novjší dob zizují zvláštní

své odborné školy s denním vyuováním jednotlivá spole-

enstva, jejichž uové z divodu provozování živnosti

nemohou navštvovati všeobecnou pokraovací školu

v hodinách veerních (pekai, hostinští, ezníci).

K zízení školy staí prkaz, že toude navštvována

alespo 20 uni.

Škola pokraovací jest povinnou školou pro un,
kteí živnostenské pokraovací nebo jiné alespo rovno-

cenné vyuování s prospchem ješt neodbyli (§ 99b)

'zák. z 5. února 1907 . z. . 26), ze školního místa a jiných

obcí, v okruhu 3 km od školy se nalézajících, a sice až do

úplného dosažení cíle uebního, jinak mže býti um
pi nedostateném prospchu doba uební až i o pl roku

prodloužena. Um, k návštv pokraovacích škol již

nepovinným nebO' mimo školní obvod bydlícím, nebo po-

mocníkm z obvodu školního do dokonaného 18. roku

jich vku je dle vzorných stanov z r. 1908 zstaveno na

vli, do školy, pokud místo staí, nebo do jednotlivých

pedmt docházeti.
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Rostoucí zamstnávání u e d n i c v nkterých odvt-

'vích (jako v dámském krejovství, modistství, zdobení

per a pod.) vyvolalo, ježto zákon co do povinnostiu
k návštv škol pokraovacích neiní rozdílu mezi pohla-

vími, otázku pokraovacího vyuo^vání dívího. (Pama-

tovati ovšem dlužno, že t. zv. díví prmyslové školy

pokraovací v etných mstech zpravidla vymykají se

svým rázem z vlastního pokraovacího školství, živno-

stenským ádem pro un naízeného; jsou školami ne-

povinnými pro 'dvata vbec obecné škole odrostlá

s vyuováním celodenním a celoroním hlavn v šití,

vyšívání a pod., nikoliv tedy pro uednice živnostenské.)

Tam, kde poet uednic dovoloval i vymáhal, zizovány

samostatné pokraovací školy nebo aspo oddlení díví,

•v ostatních místech byly a jsou uednice bu bez po-

kraovacího vyuování nebo se v poslední dob inily

pokusy o koedukaci. Za jistých kautel — dvata se

ped vyuováním scházejí ve zvláštní místnosti a opou-

štjí školní 'budovu o nco díve nežli uni, pi stídání

se uitelv nezstane žactvo mezi hodinou nikdy bez

,dohledu — koedukace pi dosavadních po'kusech vý-

born se osvdila, žákyn samy chovaly se vzorn,

pedily namnoze un horlivostí, pílí a dvtipem, pra-

covaly svdomitji a zejm. istji než chlapci, jich pí-

kladem i píle a mravné chování chlapc za koedukace

siln se zlepšilo. Kde zavedeno pouze vyuování denní,

již vbec koedukace nepsobila obtíží; veerní vyuo-

vání pro dvata jest obtížnjší ani prý ne tak z ohledu

oja spolužáky školy pokraovací, jako na rzná jiná in-

dividua.

Majitelé živností, i továrníci, jsou — nehledíc k po-

vinnostem, ijim zvláš ješt v píinu uJoženým —
51*
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povinni poskytovati potmocným pracovníkm až do do-

konaného- 18. roku veku ipotebný dle stanov a uební

osnovy as k návštv všeobecných i odborných škol

.pokraovacch nebo bh pípravných. Vyuování jest

dle norimálních stanov bezplatné, platí se toliko pí-

spvky na prostedky uebné. Práce od žák bhem vy-

uování v ipedmtech uebné 0'Snovy vyhotovené vy-

staví se ku ikonci školního roku veeijn k naíilédnutí.

Školy pokraovací jsou dvoutídn, dle prokázané

poteby i trojtídné nebo s pípravkou. Pi zizování

poboek vazují se žáci stejných nebo- píbuzných e-
mesel v totéž 0'didlení, aby se uební látka mohla voliti

odbo-rnji. 'Nová normální osnova uební byla vydána

•min, na. z 17. bezna 1903 . 41.575; pro školy odborné,

jimž se nyní vnuje zvláštní pée, vydávají se od r. 1908

uebné osnovy zvláštní, upravené dle toho, je-li škola

s dílnami i bez dílenského vyuování.

Šíkolní rok trvá 7—8 msíc, od 1. íjna do konce

dubna i kvtna. Vyuování veerní nesmí poínati po

6. hodin a koniti má nejdéle o 8. hodin veerní, nedlní

nejdéle o 12. hodin polední.

Pro školy pokraovací byl vydán obsáhlý školní a

kázeský ád, každý žák obdrží na konci školního roku

výkaz o svém chování, návštv školy a prospchu

v jednotlivých pedmtech; na konci celého bhu vy-

uovacího vydá se mu vysvdení na odchodnou.

Školy mají vésti inventá uebných pomcek a ob-

vyklé tídní Iknihy; pozoruhodný návrh vyšel z kruh
•uitelstva, aby byly založeny školní pamtní knihy a

archivy.

Uitele i správce (editele) škol pokraovacích usta-

novuje školní výbor, hled pedevším k osobám, které
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mohou pro'kázati studia technická, uimleckoprmyslová

jiebo obchodní a které seznaly poteby dotyných živ-

jiostí, a k 'Uiitelm, kteí s iprospchem navštvovali

,kursy ipro prmyslové vyuo<vání zízené. Uitelé, jichž

zpsotoilost byla odbornou inspekcí zjištna, jsou v tomto

úad k .návrhu inspektorovu místodržitelstvím potvrzeni

a mohou pak býti tohoto úadu zbaveni jen se schválením

místodržitelství a po pedchozím plletním vyrozumní.

R. 1884 a p0'Sléz 1909 byly upraveny maximální honoráe

za vyuování a správu, zaazení vyšších honorá do

rozpot vyžaduje úedníhO' schválení.

Uitel prmyslové školy, nech uí kreslení i naukám

obchodním nebo odborntechnologiokým, miusí krom
naprostého ovládání uebné látky pedmtu jemu piká-

zaného znáti i poteby tch živností, ze kterých se

5kládá jeho žákovsiký materiál, aby mohl pi vyuování

ku platnosti pivádti perzné odstíny odborové. To

.znamená, že k náležitému vyuování na škole pokrao-

vací nestaí ješt sebe dokonalejší prprava pro školství

obecné i mšanské, nýbrž potebí ješt dodateného

doplnní bu soukromým studiem nebo ve zvláštních

ústavech, »semináích« pro školy pokraovací, jako je

mají namnoze v Nmecku, nebo alespo v krátkodobých

kursech, jaké jsou zavedeny v Rakousku.

Pro odborné kursy k výcviku niitel škol obecných

a mšanských pro vyuování na prmyslových škdách

pokraovacích vydán nový regulativ z 22. ervence 1908

a z 27. ervna 1911. Liší se nyní a) kursy pro vzdlání

uitel kreslení, které se skládají ze dvou tímsíních

kurs postupných (zpravidla od polou dubna do polou

ervence), s pedmty mictví a prmtnictví, rýsování

a kreslení, modelování a naukou o formách stavitelských
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a umleckoprmyslových v kursu prvém a s odborným

rýsováním pro živnosti stavební, strojnické a odvnické
i pro umlecká emesla a s výklady technologickými a

základy stavitelství a strojnictví v kursu druhém, b) kursy

pro vzdlání v naukách živnostenskoobchodních, zpravidla

tínedlní o hlavních prázdninách s pedmty živn. poty
a písemnosti, obchodní nauka a smnkáství, nauka o zá-

konech, živn. úetnictví a kalkulace, konen s výkladem

nejdležitjších normalií živnostenstkých škol ipokrao-

vacích se týkajících, a c) kursy pro jednotlivé pedmty
odborné anebo jich skupiny se zvláštním zetelem 'k od-

bcrným školám pokraovacím, s uebními osnovami dle

poteby od pípadu k pípadu ustanovovanými. Úast-

níkm, jichž ipoet jest obmezen, poskytuje, pokud bydlí

,mimo obvod kurs, ministerstvo píspvek sustentaní,

jejž mohou nadto i školní výbory do výše státního pí-

spvku pO'Skytnouti. Každý úastník kursu musí se pod-

robiti zkoušce ze všech uebných pedmt kursu.

eské 'kursy tyto konají se dva nebo ti každoron na

státních prmyslových školácíi eských v Praze, Plzni,

Pardubicích a Brn, také pro uitelky na dívích živno-

stenských školách pokraovacích konán 'byl 1912 od-

borný kurs obchodní v Praze.

Roku 1906 založilo uitelstvo eských 'poikraova-

,cích škol v král. eském Ústední jednotu, jejíž úelem

jest hájiti a péstiti všeliké zájmy škol pokraovacích

i jejich uitelstva a v níž nyní soustedna asi polovina

(1000) všeho uitelstva škol pokraovacích.

Naízení vládní, tohoto školství se týkající, jsou uve-

ejována v Zentralblattu fr das gewerbliche Unter-

richtswesen a od r 1909 v eském Vstníku eských

prmyslových šikol pokraovacích v Praze.
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Bezprostední hospodáskou správu a dozor nad-

každou školou pokraovací, krom škol se státními

ústavy spojených, vede školní výbor, složený obyejn
za pedsednictví obecního starosty ze zástupce živnost-

nictva a len volených nebo jmenovaných na ti léta

tmi initeli, kteí na vydržování školy pravideln pispí-

vají. Poet tchto zástupci ídí se obyejn dle vý?e

roního píspvku; obchodním komorám písluší právo

na jmenování zástupc bez ohledu na výši roní sub-

vence, jíž škole pispívají. Správci školy písluší nyní

vždy právo hlasovací (díve jen poradní), a nejde-li

o záležitost jeho osoby se týkající. Pomr školního vý-

'boru ke škole uren stanovami, sdlanými dle stanov

normálních, posléze vynes. min. ve. prací z 21. února

1908 vydaných.

Pée o to, aby se vyuovalo podle zásad paedago-

gickodidaktických, písluší editeli školy, který opatuje

veškerou správu ústavu, iní návrhy co do obsazování

míst uitelských a sestavuje výroní zprávu, která se

nyní pedkládá pímo píslušnému c. k. inspektoru pr-

myslových škol pokraovacích.

Zvláštní inspektorát pro živnostenské školy pokrao-

vací datuije se od r. 1880. Na místo dívjších »minister-

ských« a potom »vládních« komisa, kteí tuto inspekci

dle jednotlivých zemí nebo komorních obvod a se ze-

telem k jazykovým pomrm, avšak jen jako vedlejší

úad vykonávali, vstoupili r. 1907 stálí inspektoi, p-
vodn potem 18, kteí mohou na zizování a rozvoj živ-

nostenských škol pokraovacích rozvinovati innost a

vliv daleko intensivnjší a mnohostrannjší. Tito inspek-

toi, vzati z okruhu uitelstva státních škol prmyslových,

konají obas spolené konference o bžných didakti-
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ckých a organisaních i správních otázkách pokraova-

cího vyuování. Inspekních obvod bylo koncem

r. 1911 v Cechách 7 (z toho 2 pro školy nmecké), na

Morav 3 (1 pro školy nmecké), ve Slezsku 3 (pro školy

s eskou, nmeckou a polskou eí vyuovací).

Inspektoi mají nejen dozírati k školám (za pibrání

zkušených odborník z praxe), nýbrž i peovati o zi-

zování nových potebných škol v svém obvod, ku kte-

rémuž cíli mají spolupsobiti též instruktoi spoleen-

stevní.

Správa živnostenského školství ipokraovacího, dí-

ve skoro vesms soustedná v ministerstvu kultu a vy-

uování, asem a zejm. od zízení ministerstva veej-

jiých prací ipostuipn decentralisována. Nejnovji pak

(min. výn. z 20. bezna 1912) zmocnny politické vlády

zemské, aby vedly samostatn veškerou správu živno-

stenských škd pokraovacích mimo tyto záležitosti, jež

si vyhradilo ministerstvo: zmna dosavadnícti a vydá-

vání nových norem, vrchní dozor a záležitosti inspektor

pokraovacích škol, další vzdlávání uitel skol pokra-

ovacích a poskytování píplatk subvenních.

Zvláštní žádosti o státní subvence se .podávají, jen

jde-li o první povolení nebo o zvýšení subvence, jinak

staí pedložiti rozpoet na kalendání rok, školním, vý-

borem sestavený. Ze subvence dlužno užiti nejmén de-

setiny k opatení pomcek vyuovacích, pedevším k do-

plnní sbírky pedloh, model a j. pomcek pro vyuování

kreslíské, teprv v druhé ad k opatení knih a pom-
pek pro uitele. V Halii nese náklady vydržování škol

po'kraovacích zemský fond, do nhož plynou i veškeré

píspvky vydržovací. K povolování státní subvence

jest od r. 1908 zmocnna zemská školní rada, jíž písluší
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.disposice c- ádných subvencích, pro školy po'kraovací

do státního rozpotu vazených.

Vskutku pispívá stát k nákladm pokraovacích

škol prmyslových a obchodních menším procentem.

Z celkového roního nákladu vydržovacího na chlapecké

a díví školy pokraovací v obnosu 1,936.498 K v roce

1906/7 bylo uhrazeno státem tolko 276%^ kdežto zemí,

okresy a obcemi 36-4%, obchodními komorami 5*9%

;

absolutn ovšem píspvek státu stoupl z 20.852 K
v roce 1882 na 113.446 K v roce 1889, 305.650 K v roce

1899 a 525.990 K v roce 1906.

Pomrn velmi znané bemeno ukládá se obcím,

které v r. 1906/7 hradily prmrem 147%, výdaj škol

pokraovacích, akoliv prospch z vycviených sil pra-

covních nepipadá zejm. obcím a mstm venkovským

tou mrou, jakou jsou úastný v potu uednictva, t. j.

venkov i menší msta prmyslová vychovávají dorost

nejen pro sebe. nýbrž i, a snad vtší ješt mrou pro

živnosti a továrny velkomst a prmyslových stedisk,

a ím více se tedy uplatuje tendence novodo^bého zá-

konodárství a správy, aby uednictví bylo skuten ob-

dobím výcviku a pípravy pro budoucí innost, nikoliv

tžením se strany mistra uebního, tím mén je dvodno
pevalovati vtší procento nákladu škol pokraovacích

na obce a místní malé živnostnictvo.

Pes to finanní ministerstvo brání se všelikému

zákonnému stanovení povinnosti státu ke spoluvydržo-

vání pokraovacích škol prmyslových a obchodních.

V samém dolnorakouském zákon zemském jest písp-
vek státní zaazen toliko mezi subvence, dary. odkazy

a pod. podpory, kdežto zákonná povinnost ku hrazení

náklad jinak nekrytých pikazuje se zemi a obcím i živ-
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nostníkm. Stát však zabírá v daních a poplatcích da-

leko vtší ást zisku živnostenského nežli ostatní veejní

initelé, on má nejvtší prospch z onoho zvýšení vý-

robní síly národa, jakého se zlepšeným vzdláním od-

borným má dosíci, z tohotéž dvodu stát vyhradil a vy-

mohl si rozhodující vliv a dozor nad organisací a ueb-
ními osnovami i nad didakticko-pedagogickým vedením

a psobením tchto škol, z toho dvodu vydržuje stát

vlastním nákladem denní prmyslové školy vzdlávající

jen pomrn malou ást dorostu prmyslového — je

tedy zcela dvodno, aby i stát uznal povinnost vstoupiti

z ady dobrovolných podporovatel mezi závazné vy-

držovatele i aby oteven bylo uzákonno to, co se ve

skutenosti již po tvrt století dje a emu se stát i na

píšt nebude moci nebo snad ani chtít fakticky vy-

hnouti.

Normy o správ škol pokraovacích neplatí však pro

Dolní Rakousy, kde školství toto upraveno již od r. 1868

zákony zemskými, a pro Hali, kde agendy prmyslo-

vého a obchodního školství vbec pikázány již r. 1895

zemské školní rad a kde normy pro organisací živno-

stenských škol po'kraovacích schváleny výnosem z 24.

kvtna 1898 . 12810 (. vstníku 21); vydržování škol po

srážce subvencí státních, obecních, okresních a komor-

ních a j. ipísluší zemi, dozor nad nimi zemské školní

rad.

V Dolních Rakousích dle nového zákona zemského

ze dne 30. listopadu 1907 z. z. . 171 rozlišují se »obecn

živnostenské školy pokraovací^ jejichž vyuování se

ebmezuje na pedmty, um rozliných živnosten-

ských kategorií stejnomrn prospívající*, pravideln

dvouleté, a »odborné pokraovací školy«, jež poskytují
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píležitost k dkladnjšímu odbornému vzdlání pokra-

ovacmu pro uritou jednotlivou živnost nebo pro sku-

pinu píbuzných živností, a k nimž ítají se i .pokrao-

vací školy obchodní. Zákon naizuje zíditi školu obecn

živnostenskou, jestliže v míst nebo v blízkých místech

v obvodu 3 km ipodniky po živnostensku provozované

zamstnávají 'po ti léta prmrem nejmén 30 u
k návštv pokraovací školy povinných. Za týchž ped-

poklad má se pro un téže nebo píbuzných živností

zíditi odborná pokrawvací škola, tebas tmto um
byla již dána píležitost k návštv pokraovací školy

obecn živnostensiké. Vyuování na odborných školách

pokraovacích se má co možná rozšíiti na praktické

vyuování v dílnách, nemá však pekraovati ti ro-

níky.

I když tu pak není onch pedpoklad, mže zemská

ško-lní rada naíditi zízení školy z jiných závažných d-
vod s pivolením initel k pispívání na školu povin-

ných. Tíž initelé mohou žádati za zrušení školy zem-

skou školní radou, nepe'kroí-li poetu školou po-

vinných za poslední dv léta 20.

Pi vtším potuu téže nebo píbuzných živností

se má dle možnosti a pi potu 20 se musí tíditi skupi-

nové vyuování odbojné, naopak mohou býti jednotlivé

skupiny žactva osvobozeny od vyuování v pedmtech,

jim pro jejich živnost nepotebných.

Pro un, kteí nedosáhli cíle školy obecn nebo ne-

ovládají dostaten jazyk vyuovací, mají se 'zíditi dle

poteby jednoroní živnostenské tídy pípravné. Tyto

smjí však Ibýti opakovány jen jednou, aby se zamezil

dosavadní zlozvyk, že byli uni, zejm. pro nedostate-
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.nou znalost jazyka vyuovacího, ponecháváni v pí-

pravce po celou dobu uební.

Vyuovací e na školách pokraovacích je nmecká.

Pedpisy tmito uzákonna germanisace tisíc e-
skýchu v dolnorakouských školách pokraovacích.

Vyuovací hodiny mají se rozdliti nejmén na 2 dni

v týdnu a spadati ve všední dny v dobu od 7 hod. ráno

dO' 7 hod. veer co možná v obvyklou dobu pracovní;

nedlní vyuování jest obmezeno na dv dopolední ho-

diny, ne ped 9 hod. d0'p. Školní rok trvá u škol obecn

živnostenských 7—10 msíc, u odborných dle zvlášt-

ních pomr dotené živnosti. Vyuování je pro všechny

povinné un bezplatné, lze však vybírati nanejvýše 2 K
ron píspvku na pomcky uební.

Pedpisy o rozdlení týdenních hodin vyuova-

cích setkaly se s prudkými útoky živnostnictva a byly

oznaovány i za prakticky neproveditelné. Ministerstvo

uložilo zemské školní rad, aby pimeným pouováním

psobila k tomu. by šest vyuovacích hodin (po dvo-u

hodinách nedlních zbývajících) bylo co možná souste-

dno na volné dni resp. pldny škol obecných a mesián-

ských (na venkov tvrtek, v mst steda odpol. a pon-

dlí dopol.).

Umístní škol musí býti bezplatné; dje-li se v njaké

veejné budov školní, nese její vydržovatel i výdaje

za vytápní a osvtlování místností školy pckraovací

a lze ipro ni užiti s .pivolením úad školních i vyuova-

cích a uebných pomcek a služebnického personálu

dotené školy veejné.

Akoliv dolnorakouský zákon hlavní váhu klade na

odborné školy pokraovací, pece vystrojení jejich díl-

nami oznaeno jen za žádoucí vzhledem k velmi zna-



DNEŠNÍ ORGANISACE ŽIVNOST. ŠKOL, POKRA. 765

nému nákladu asto s tm spojenému. Pi uebných

osnovách tchto škol má 'býti vylouena všeliká šablo-

novitost.

Dozor nad prijmyslovými školami pokraovacími ve-

dou ministerstvo, zemsíká školní rada, školní rady škol

pokraovacích v každém okrese školním a školní vý-

bory zpravidla pro každou jednotlivou školu pokrao-

vací. Onen školní o-kres tvoí se z jednoho nebo nko-

lika obvod školních, t. j. okres, z nichž jsou uové
povinni školu navštvovati. Obvody školní mají mimo

Víde zpravidla spadati v jedno s obvody místních obcí,

dle poteby mže nastati ovšem rozdlení jiné. Roizsah

okres školních ustanovuje zemská školní rada v do-

hod se zemským výborem; obvod msta Vídn tvoí

jediný okres školní. Školní výbor provádí 'ped poetím

školního roku soupisu školou povinných a sestavuje

rozpoty, školní rada spravuje a sútovává fondy po-

kraovacích škol, dozírá na jich vedení co do správy

a vyuování, iní oznámení na nedbalé un i pány uební.

Správce a uitele ustanovuje pokraovací školní rada,

ustanovení je zprvu zatímní, nejdéle po dvou letech do-

stane se ustanovenému uiteli nebo správci* zemskou

školní radou potvrzení, po kterémž se služební pomér

ruší jen pololetní výpovdí obma stranám píslušející.

Po nejmén lOleté služební dob mže potvrzeným, pro

neschopnost k služb úadu sproštným správcm a ui-

telm školní rada poskytnouti odbytné nejvýš jedno- a

plnásobným obnosem posledního píjmu.

Co do vydržování hmotného zídí se pro každou po-

kraovací školu obvod školní a pro každý obvod se

utvoí zvláštní fond školy pokraovací, z nhož se uhra-
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zuje všechen náklad školní a do nhož plynou všechny

píjmy školní. Jsou pak to školní poplatky, penžité po-

kuty, státní subvence dle rozpotových prostedk po-

volená, ko-morní a j. subvence, dary, nadace, odkazy atd.

Poteby tmito píjmy neuhrazené se pa:k uhrazují nu-

cenými píspvky a sice hradí živnostníci okresu pokra-

ovací školy jako celek a po živnostensku provozované

podniky, které živnost, ádu nepodléhají, ve Vídni 45%
a mimo Vídeií 35%^ zem ve Vídni 25 a mimo Víde 30%,

obce školního okresu vždy 20% a živnostnictvo v Dol-

ních Rakousích jako celek ve Vídni 10 a na venkov
15%;. Tyto píspvky vybírají se ve form pirážek

k dani výdlkové dle výmru této dan, s jistými modifi-

kacemi pi podnicích veejnému litování podrobených.

Píspvky od živnostník v zemi jaikožto celku ( onch
10 resp. 15%) se nevybírají, poskytne-li v stejném roz-

sahu školám na dotyný ro^k subvence obchodní komora.

Nucenými pispvateli jsou tedy zem, obce a živnost-

nictvo školního okresu a potom zem jako celek, ítajíc

sem i živnostenské podniky, živnostenskému ádu ne-

podléhající, po-kud jsou povinny píspvkem k obchodní

komoe; stát a obchodní komora poskytu^jí toliko sub-

vence bez závaziku právního, Pozoruhodno jest ustano-

vení, že z fondu pokraovací školy mohou býti podporo-

vána nebo vydržována i zaízení k duševnímu, mrav-

nímu i hospodáskému povznášeníu (na p. uednické

útulky a besídky) nebo ík pokraovacímu vzdlání uitel

tchto škol.

Pokud jde nyní o statistiku, jsou Cechy vedle Dol-

ních Rakous zemí, v níž pokraovací školy živnostenské

nejetnji jsou navštvovány. Ve šk. roce 1910/11 í-

talo se dle úední statistiky
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škol žactva

v echách 551 64.615

na Morav 205 18.647

ve Slezsku 55 5.556

v Dolních Rakousích 220 58.468

v Halii 81 11.050

celkem v Pedlitavsku 1320 174.242

V témž roce 1910/11 bylo pokraovacích škol

v echách na Morav ve Slezsku

es. nm. celk. es. nm. celk. es. pols. nm.celk.

odborných 54 11 65 21 13 34 — — 3 3

všeobecn. 331 155 486 112 55 167 12 4 35 51

úhrnem 385 166 551 133 68 201 12 4 38 54

krom toho na Morav jedna polská (v Mor. Ostrav)

a dv eskonmecké (Beclava a Místek), a ve Slezsku

1 polskonmecká v Ustroni. Frekvence tchto škol

inila

v echách
na školách eských nmeckých

zapsaných žák žaek celkem žák žaek celkem

odborných 17.844 2.360 10.204 448 204 652

všeobecn. 33.148 2.163 35.311 18.082 366 18.448

celkem 50.992 4.52á 45.515 18 530 570 19.100

na Mjrav
na školách eských nmeckých

zapsaných žák žaek celkem žák žaek celkem

odborných 1.210 600 1.810 750 330 1.080

všeobecn. 9.155 145 9 300 5.956 85 6.041

celkem 10.365 745 11. 110 6.706 415 7.121

Polská pokra. škola v M. Ostrav ítala 143 žáky,

ob utrakvistické na Morav 273 žáky; celkem tedy

inila návštva pokraovacích škol bez rozdílu jazyka

v Cechách 64.615 a na Morav 18.647 žák a žaek, ve

Slezsku na eských školách 819 žák a 8 žaek, na pol-

ských 165 žák a 14 žaek, na nmeckých 4.504 žáky,

v Ustroni 46 žák.
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Odborné školy pokraovací mají Nmci (krom tí

loaských) pro hostinské, ezníky, kadeníky, tkalce a

stavební živnosti a dv díví pro šití šati, eské školy

odborné jsou pedevším v Praze, celkem 24, zejména pro

zlatníky, zámeníky, strojníky, knihae, kožešníky, ruka-

vikáe, malíe a lakýrníky, knihkupce a j., pak v Plzni

U, na Král. Vinohradech 4, na Žižkov 3, v Nuslích 2.

Pomr potu pokraovacích škol prmyslových i potu
jejich žactva k potu celkového obyvatelstva je velmi

píznivý, z potu škol i žactva pokraovacího v Cechách

pipadá na nás okrouhle 70%, kdežto v celkovém obyva-

telstvu jsme zastoupeni 63-2% proti 36-8%, iNmc (ne-

píznivjší je za to naše zasto^upení v obchodním školství

pokraovacím). Pomr se však ješt zlepšuje, uvede-li

se, že ina školách eských bylo v školním roce 1906/7

žák nmecké a jiné cizí národnosti jen 474 iU 1-44%,

kdežto na nmeckých školách bylo žák eské národ-

nosti pomrn práv desetkrát více (2.365 ili 14-22%).

Na nkterých nmeckých školách pokraovacích je

žák eské národnosti tolik, že by tvoili i silné samo-

statné školy pokraovací, tak na p. v šk. roce 1906/7

bylo dle zprávy zemského výboru na pokraovací škole

v Ústí n. L. 113 Cech proti 607 Nmcm, v C. Budjo-
vicích na nmecké prmyslové škole pokraovací e-
ských žák práv polovice (124 ze 248 celkem), v Ja-

blonci 113 Cech proti 283 Nmcm, ve Vrchlabí 41 proti

81, v Lanškroune 63 proti 90, v Litomicích (prm.) 109

proti 185, v Lovosicích 58 proti 75, v Nové Bystici 20

proti 28, v Postoloprtech 34 proti 69, v Praze (nmecká
kupec.) 106 proti 230 (na eské kupec, pokraovací škole

nového obch. grémia bylo pouze 10 Nmc proti 895

Cechm), v Liberci (kupec.) 53 proti 222, v Trutnov
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(prni.) 84 proti 139, ve Vimperce 47 proti 103. Ze 167

nmeckých chlapeckých škol pokraovacích pouze 32

jiemly žák eské národnosti (i když bychom naprosto

nechtli právem se domnívati, že za eské un nepo-

kládáni ti, kteí aspo ponkud již vyznají se v nmin),
•žáci tito jsou na peetných nmeckých školách zjevem

hromadným, kdežto na eských školách, kde (102) n-
metí uni viibec jsou, jsou až na neetné výjimky smí-

šených okres (Domažlice, Dvr Král., Jindichv Hra-

dec, Litomyšl, Ces. Tebová, Ostí n. Orl., Polika, Plze,

Praha) zastoupeni naprosto sporadicky.

Zajímavým jest i pehled živnostenských obor, jimž

uové pokraovacích škol pináležejí. Dle zprávy zem-

ského výboru za rok 1906/7 byli z celkového potu 49.512

žák na škoilách obou jazyk vyuovacích v Cechách

nejvíce zastoupeni

na školách

celkem eských nmeckých

obchodníci 5798 2691 3107

obuvníci 4810 3789 1021

zámeníci 4307 2648 1659

truhlái 3149 2253 896

krejí 3128 2499 629

zedníci 2633 2177 456

pekai 2431 1447 984

strojnií 2329 1754 575

ezníci a uzenái 1537 999 538

Nejmén bylo postiha a soukeník, cína, my-

dláú a voská, pumpa a punochá, zlatotepc, per-

la a jirchá — jeden z doklad, která že emesla zmí-

rají. Též o tom dává nám pehled tento pouení, kterým

povoláním se obyvatelstvo eské nad íselný pomr
svého celkového zastoupení v zemi vnuje: jsme doro-

eská Politika. V. 55
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stem nad prmr siln zastoupeni v zednictví, krejov-

ství, obuvnictví, truhláství a strojnictví, kdežto v ob-

chod jsme i absolutn v menšin.

Celkový roní náklad vydržovací na 465 škol chla-

peckých byl r. 1906/7 rozpoten na 1,606.556 K, z ehož
pipadá 11 mil K na náklad osobní a 050 mil, K na náklad

vcný, 1,089.957 K na 298 škol eských a 516.599 K na

167 škol nmeckj'Ch, tak že na 1 eskou tídu pipadá

roního nákladu prmrem 85554 K, na 1 nmeckou
pouze 76647 K, na 1 žáka eské školy 3315 K a nmecké
školy pouze 31 05 K. To jest ovšem prmr, který stírá

zajímavjší podrobnosti. Tak na p. v r. 1905 stál pr-
mrn v Praze a pedmstích 1 žák pokraovací školy

ron 28 K, avšak na pražs'kých živnostenských pokra-

ovacích školách jen 205 K, na škole v Karlin 47 K, na

Zižkov 35 K, na veerní škole zlatnické 70 K. Po dlou-

hou adu let vnovalo rnsto Praha na své un pr-
mrem aspo o tetinu mén, než iní prmr celého

království, a jenom polovici toho, co stojí 1 žák v blíz-

kých pokraovacích školách pedmstských,
Pipotou-li se vydržovací náklady pokraovacích

škol dívích, inil celkový roní náklad všech pokrao-

vacích škol prmyslových a obchodních v Cechách

.1,906.498 K, z ehož uhrazovaly K:

sUi 525.990 komory 111.787

okresy 141.670 jiní initelé 175.785

obce 279.648 školné 113.620

zem 272.400 neuhrazeno 285,598

Nesprávné zaazení dívích škol »pokraovacích«,

které nejsou školami uednickými, nýbrž školami pro

díví mládež škole odrostlou vbec pro výcvik v žen-

ských pracích domácnostních a jen asi výjimkou pro
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budoucí innost výdlkovou a jejichž organisace i ve-

škeré pomry liší se od vlastních živn. škol pokraova-

cích, do statistiky zemské, mate i zde obraz pomrn
vysokou položkou školného, které se u chlapeckých škol

j>okraovacích pravidlem nevybírá. Podle tohoto pehle-

du nebylo by dále pro více než sedmrnu výdaj úhrady,

a kdyby tato položka byla skuteným schodkem, každo-

ron pibližn v tomto obnosu se opakujícím, nebylo by

lze pomrné prospívání, ba i jen udržení tchto škol vy-

svtliti. Schodek tento však odstrauje se skoro na-

veskrz bu tím, že jej zcela nebo ásten uhrazují obce,

nebo že se proti rozpoteným obnosm ušetí na nkte-

rých pružných podložkách (nkdy i platech za vyuování

nebo ízení školy), druhdy vede dosavadní neupravenost

finanního podkladu škol pokraovacích a každoroní do-

prošování se subvencí u všemožných initel k vdo-

mému zvyšování nkterých položek v rozpotu, aby se

výkazem vyššího výdaje docílilo vyšších subvencí, sku-

tené hospodaení pak se pohybuje v rámci píspvk
skuten dosažených.

Pokud jde o vlastní živnostenské školy pokraovací,

inil v roce 1910 náklad na vydržování škol pokrao-

vacích korun

v echách na Morav
es. šk. nm. šk.

úhrnem 1,735.264 265.654 216.361

z ehož hradil stát 567.985 = 32-730/0 86.273 58.220

zem 262.330 = 15-13<>/o 76.800 43.950

okresy 154,892= 8-93% — —
obce 331.138 = l9-08<'/o 36.273 37.490

obchodní komory 123,393= 711% 20.902 20.798

jiní initelé 174.144== lO-040/o 37.191 27,130

školné 53.859 == 3-100/o (spole .) 8.258 10.647

neuhrazeno zstalo 67.520= 3-89''/o

55*
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Na pokraovací školství ve Vídni 1910, jehož cel-

kový náklad inil 1,852.952 K, pi^isply zákonitými (po-

vinnými) píspvky zem K 405.104, obec K 323.981,

obch. komora K 162.042, živnostnictvo K 274.000 a bez

zákonného závazku stát K 200.000.

IX.

Reformní snahy ve školství pokraovacím.

Úsilí o rozšíení a zdokonalení živnostenských i ob-

chodních škol pokraovacích vytryskálo z .poznání, že

v dnešní dob veliká niassa obyvatelstva nemže po

vystoupení z obecné školy co do dalšího vychovávání

zstavena býti ipouze rodin, protože se dnes na každého

Ikladou vtší požadavky co do vdomostí, dovednosti,

•pracovní intensity, obchodnické obezelosti i mravní

hospodáské energie, a že toto další vzdlávání lidových

imass po obecné škole jest velikým výchovnpolitickým

i hospodáskopolitickým pro'blé'mem státu, že tudíž státní

politika vychovávací pro massy obyvatelstva nesmí

koniti obecnou školou, nýbrž že musí obsáhnouti i ta-

ková zaízení vyuovací, která uzpsobují lovka k od-

bornému jeho povolání a obanskému psoibení. Ukládá

se tudíž pokraovacím školám, stejn prmyslovým a

obchodním jako zemdlským, aby povznášely všeobec-

nou rozumovou i mravní úrove i zdokonalovaly výrobní

dovednost a obchodní schopnost stedních vrstev vý-

robních.

Pes etné státní prmyslové a odborné školy i denní

školy obchodní prochází a i v dohledné budoucnosti pro-

cházeti bude vždy obrovská vtšina píštího praktického

živnostnictva a' obchodnictva i emeslnického a továr-
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iííhO' dlnictva toliko školou 'pokraovací. Tato škola

je dále povinnou školou pro všechny živnostenské un,
kteí živnostensiké vyuování ipokraovací nebo jiné

alespo rovnocenné s iprospchem neodbyli. Uedník
je v Rakousku celkem pes 400.000, z tohoto potu však

dostává se pokraovacího vyuování jen asi dvma p-
tinám, plné ti ptiny postrádají všeho odborného i po-

kraovacho vyuování školního.

Pokraovací výchova živnostnictva a jeho doTostu

musí se vztahovati 'ke stránce odborn technické, ob-

chodn ho'spodás'ké i obecn obanské, musí zasahovati

nejen un, pro nž má býti povinnou po celou doibu

uební, nýbrž i ipomocníky a mistry, jimá má alespo

v nezávazných pokraovacíoh kursech (mistrovských,

odborných a ipo^d.), veejných kreslírnách nebo 'koujícím

vyuováním poskytovati píležitost, aby zdokonalovali se

v smru technitíkém i umleckém, seznamovali se

s novými pomckami, methodami a smry výrobními a

vzdlávali se i v oboru obchodnickém a státoobanském,

protože — ani nehled k pokrokm technickým a zm-
nám smr umleckých a módních — nelze 'pi obmezené

vyuovací dob na škole pokraovací vyuovacího cíle

tak dokonale dosíci, aby dalšího vzdlávání pomocník

a mistr bylo lze postrádati.

Výchova výrobc musí konen doplována býti

s druhé strany technickoumleckou výchovou obecenstva,

výstavami, pednáškami, musei technickými a umlecko-

iprmyslovými, aby snahy po zdokonalení výroby dochá-

zely porozumní i u spotebitelstva.

Školství pokraovacímu, na kterém jsme práv my
Cechové interesováni víc, než kterýkoliv jiný národ,

iní se pes všechno uznávání pokroku za nepíznivých



774 REFORMNÍ SNAHY VE ŠKOLSTVÍ POKRA.

.pomr docíleného výtky, že sice živnosteniský ád sta-

noví povinnostu k návštv zízených škol pokrao-
vacích, že však není — krom Dolních Rakous — nikde

zákonem upravena povinnost zizovati školy pokrao-
vací, aniž je vydržovati, a že proto školy zízené trpí

skoro naveskrz chronickým schodkem a naiprostou ne-

jistotou celého podkladu finanního; že školy pokrao-
vací, nemajíce vlastních místností a budov, jsou odká-

zány na spoluužívání místních škol obecných, které jsou

pro dosplé již žactvo pokraovací školy hygienicky ne-

vhodné a didakticky nedostatené; že pokraovací školy,

poskytujíce namnoze jen suché opakování látky z obecné

školy již známé — »prosté pokraování vší té školské

šedivosti, s kterou se žáci tak rádi rozlouili* — málo

pihlédají k 'budoucímu povolání uovu, zejména že

neposkytují odborného vyuování dílenského aniž vy-

uování státoobanského a dokonce málo že pispívají

k vypstní charakteru; že nedostatek vlastních místností

a budov i odpor zamstnavatel donucují klásti vyuo-
vací hodiny krom dopoledne nedlního na veery dnú

všedních, kdy ue denním zamstnáním v díln i v do-

mácnosti a rznými posílkami fysicky i duševn znavený

jest neschopen vyuování s prospchem sledovati, a že

veerní vyuování ani mravnostiu není na prospch;

uové, kteí vidí, jak se nedlní klid zavádí a zdomác-

uje znenáhla ve všem život výdlkovém, jak odpoí-

vají v nedli nejen všechny živnosti výrobní, nýbrž i bez-

mála všechen obchod a všechna práce pisárenská, do-

žadují se nedlního klidu i pro vyuování. Také otázka

odborného vzdlání uitelstva škol pokraovacích, jed-

notnjší úpravy ustanovování a hmotného postavení jeho

již naléhav vyžaduje ešení. Vždy jen v Cechách puso-



REFORMNÍ SNAHY VE ŠKOLSTVÍ POKRA. '75

bilo 1906/7 na chlapeckých školách pokraovacích 3382

'Uitel, v samotné Praze bylo 257, ve Vídni 1500 uitel

škol poikraovacích.

K dávným steskm, které došly až kiklavé ilustrace

demonstracemi, výtržnostmi a ástenou stávkou žactva

škol pokraovacích v Praze v listopadu a prosinci 1905,

pistoupil moment vnjší: zdailá výstava mstských

odborných pokraovacích škol 1906 v Mnichov, která

strhši také u nás k jist oprávnnému obdivu výsledk,

za nedlouhou dobu 6 let v pokraovacím školství mni-

chovském docílených, vedla též k nedosti kritickému a

jednostrannému požadování reform pokraovacího škol-

ství našeho.

Hnutí za reformou školství pokraovacího dosáhlo

tudy v Cechách v posledních letech neobyejného roz-

machu; zabývaly se jí spoleenstevní schze a sjezdy,

obchodní komory, siezd eských mést z království v záí

1908 konaný, snm království eského, v nmž otázka

zemské úpravy tohoto školství dovršuje bezmála své

ticetiletí, a v neposlední ad i samo uitelstvo tchto

škol.

Naléhá se, aby prmyslové a obchodní školství pokra-

ovací bylo upraveno konené zákonodárstvím zem-

ským, i aby pi této úprav provedena byla reforma

tohoto školství, která by zahrnovala tyto kardinální

body:

Obligatorní zizování ipokraovacíoh škol všeobec-

ných všude, kde v míst školním nebo do urité vzdále-

nosti od sídla školy jest v závodech po živnostensku

provozovaných zamstnáván po uritou adu let jistý

fninimální poet u k návštv pokraovací školy

povinných;
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obligatorní zizování pokraovacích škol odbcrných

všude, kde iza týchž okolností je zamstnáván jistý miiii-

inální poet uií téže nebo píbuzných živností:

fakultativní zizování škol pokraovacích ze závaž-

ných dvod, i když by v míst nebylo podmínek pro

obligatorní jich zízení;

soustavné rozšíení pokraovacího vyuování i na

živnostenský dorost díví;

zákonné stanovení závazku k vydržování škol po-

kraovacích a pesné rozvržení píspvkového bemene
•mezi stát, zemi, obce, obchodní a živn. komory, živno-

stensiká spoleenstva;

ipesné vytení .podmínek, za kterých škola pokrao-

vací mže býti zrušena;

provedení zásady zizování škol dle národnosti u
a tedy úpravu zizování a vydržování i správy pokra-

ovacích škol pro národnostní menšiny;

obmezení maximálního potu žactva ve tíd a po-

vinné zizování poboek;

pimenjší úpravu denní doby vyuovací;

zizování zvláštních místností a po pípad budov

pro školy pokraovací;

jednotnou úpravu hmotného a právního postavení

i odborné vzdlávání uitelstva, úpravu odborného do-

zoru a povolávání uitelstva pro odborné vyuování

i z ad praktických živnostník, obchodník, technik

a pod.

zvtšení disciplinární pravomoci uitel naproti um:
obligatorní poádání školních výstav místních a

ústednídh;

zavedení pokraovacích kurs fakultativních pro po-

mocníky a mistry;
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vrchní ízení, dozor a správu pokraovacho školství

v zemi zvláštní zemskou školní radou živnostenskou, po

pípad zemským výborem nebo zemskou- školní radou

za spolupsobení zástuipc uitelstva a kruh živnosten-

ských a obchodních.

Reformou v tchto smrech docílilo by se asem
soustavného rozšíení sít pokraovacích škol alespo

obecn živno'stenských ;po celém království, zízení po-

kraovacích škol pro národní menšiny, jichž uednictvo'

ie nyní vydáno v pospas germanisaci v pokraovacích

školách nmeckých, rozšíení povinnosti k návštv
škol i na ostatní kategorie mladistvého pomocnictva živ-

nostenského a oibchodnického, v pojem un nespadají-

cího, ne'bo i osc>b v domáckém prmyslu zamstnaných,

.pokud všechny tyto o&oby nedosáhnou 18. roku vku,

do-cílilo by se finanního upevnní i vnitního zdokona-

lení tchto škol a trvalého upravení právních i hmotných

rpomr jejich uitelstva. Jen pokud se týe obligator-

ního zizování škol pokraovacích odborných, jak se po

píklad dolnorakouském navrhuje i u nás, lze míti po-

chybnosti; že však alespo o všeobecné živnostenské

pokraovací vyuování má býti postaráno co možná

pro všechny píslušníky dorostu živnostenského a ob-

chodnického, vzídlání v odborných školách denních ne-

úastného, o tom není pochyby.

Z reformních požadavk co do organisace školstvf

pokraovacího na nejpednjším míst stojí z o d-

b o r n n í škol pokraovacích. Po- mnichovském pí-

klad jsou zde podkladem tyto úvahy: Odborn techni-

cká výchova un mistrem potebuje za dnešního roz-

machu dlby práce a technických pokrok nutn dopl-

nní školou pokraovací. ProtO' nesmí pokraovací škola'
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=míti ráz povšechný, nýbrž odborný, t. j. kdekoliv to po-

-mry dovolují, musí býti rozlenna dle živností, nesmí

.snad sama liž odvádti žáka od vlastnoruního provozo-

vání živnosti, nýbrž naoipak má ve vlastní cviné díln

vzorn zaízené doplovati namnoize jednostranné uení
mistrovské. Toto praktické vyuování v díln jest ste-

diskem školy, veškeré ostatní pedmty jsou s ním

v úzké spojitosti a závislosti, nejen lúetnictví a píse-

mnosti, poty a ikalkulace, vdomosti z fysiky, luby a

technologie, nýbrž i znalosti zempisné, zdravotnické,

kulturn-historické a státoobanSké. I vyuování kre-

slíské .budiž nahrazeno co možná vyuováním dí-

lenským.

Mnichovský píklad svedl k pepiatému zdrazo-
vání odbornosti škol pokraovacích. Na eském snmu
posl. dr. Bárnreither prohlásil v ei dne 3. íjna 1907, že

jiemá býti zakládána žádná škola pokraovací bez dílny,

v Praze konána ada pednášek a schzí, aby zpsob
vyuování na školách pokraovacích býl co nejvíce pi-

zpsoben potebám každého emesla i aby zavedeno

bylo na nich odborné vyuování v dílnách, atelierech a

pi práci praktické.

Agitace pomíjela však nkolika moment. Pehlíženo,

i že reformy v Mnichov provedené jsou trvání píliš

•krátkého, aby bylo lze všestrann posouditi jejich úinky,

i že Mnichov sám dosud nikterak nebyl mstem, emesl-

nickou technikou neibo umleckým prmyslem vynika-

jícím, i konen že píklad mniehovský mže býti smro-
datným toliko pro pomry velkomstské a že nelze jako

všeobecnou normu pro celé 'království stanoviti to. co

není dsledn provedeno ani v samém Mnichov. Dále

inejsou snahy po zodbornní pokraovacího vyuování
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.u nás novinkou: již koncem let 1870 byly v Praze zí-

zeny odborné školy pokraovaci pro ezníky, krejí a

obuvníky, praktické uení dílenské zavedeno pro lakýr-

níky, malíe pokoj a porculánu, zlatníky a klenotníky,

strojníky a mechaniky,- knihae, rukavikáe, alouníky,

holie a íšníky a j.. krom toho v Praze i všech ped-

mstích zavedeno skupinové vyuování dle jednotlivých

•nebo spíznných emesel ve všech pedmtech a tri-

odách nebo jen ve vyšších a pro odborné líreslení a rý-

sování.

Také na venkov zodboriíování škol místy dosti

znan pokroilo. Upozorfíujeme zejm. na. naše nmecké
sousedy v zemi, kteí se honosí odbornými pokraova-

cimi školami v Liberci pro ezníky, sklepníky a kade-

níky, Rychnov pro malíe olejových obrázkii, odborný-

mi oddleními a kursy v Teplicích pro topie a hlídae

kotl, v Chrastav, Poíí, Rossbachu a Cvikov pro

tkalce, v Liberci, Ústí n. L., Teplicích a Warnsdorf pro

knihtiskae, v Duchcov a Huntíov pro ezbáe a

modeláe porculánu a j., etnými idenními oddleními pro

živnosti potravináské a skupinovým specialisovaným

vyuováním zejm. pro živnosti odvní. V Podmoklech

Karl. Varech poato se zizováním školních dílen, na

etných š!kolách pibráni k udílení odiborného vyuování

i misti živnostenští. Také u nás tu a tam iní se pokusy,

aby z dotací pokraovaci školy byla zaízena místní

dílna zkušeného mistra, který by pak sám nkolikráte

v týdnu žactvo odborn vyuoval.

Dále jest zodtoornní pokraovacího vyuování a dí-

lenské uení, jak eeno, možno jen ve vtších mstech

nebo v místech s pevládajícím uritým odvtvím prmy-
slovým, nikoli však pro menší školy pokraovaci. Pro adu
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Živností, kde školní dílna v podstat nemže poskytnouti

nic více nežli dílna zamstnavatelova, lze dílenského vy-

uování vbec postrádati. Ani v Mnichov nejsou s n-
•kterými i odbornými školami pokraovacími dílny vbec
spojeny (pro^ pekae, krejí, malíe a lakýrníky, zedníky,

kupce a j.). Vbec je školní dílna prospšná zvi. tehdy,

když ue pi obvyklé dlb práce v praxi neseznává

-celý obor prací svého odvtví nebo nepoznává nové

(techniky výrobní. Vtší pée vyuování odbornému,

•zvi. i dílenskému, v mezích skrovného celkem potu tý-

denních hodin vyuovacích dále pedpokládá i vyšší

úrove vzdlání obecnoškolského, která jest opt mož-

njší v mstech nežli na venkov.

Zaízení školní dílny pedpokládá vlastní místnosti

a co možná vlastní budovy škol pokraovacích, a tedy

tak znaný náklad, že na provedení specialisace vy-

uování odborného a praktického i z této píiny lze po-

mýšleti jen ve vtších mstech. Slova Bárnreitherova,

který chtl spojení dílen uebních s theoretickým vyu-

ováním uiniti stžejným principem úpravy pokraova-

cího školství v celém Rakousku, jsou tedy heslem ne-

zcela dobe promyšleným.

Odborné vyuování požaduje dále i náležit vzd-
lané, vynikající síly uitelské, i v tomto smru pak nelze

podceovati obtíží.

školští odborníci, kteí v pamti mají optované

útoky emeslnictva na školy umlecko-prmyslové a od-

borné pro domnlou soutž zpsobovanou živnostníkm

jedin »oprávnným«, kladou si konen, jinak dost mali-

chernou otázku, jak zužitkovati vyrobené práce, aniž by

se tím vyvolala evnivost živnostník.
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Jsou však ješté i závažnjší dvody pro stízlivjší

.nazírání na možnost a žádoucnost obecného zcdboro-

vání škol pokraovacích. Pedn za dnešní soustavy ho-

spodáské nejlepší školou pro praktické vzdlání uovo
je pece stále jen dílna živnostenská sama a sebe lepší od-

iborné vyuování ve škole má jen doplniti uení mistrov-

ské, zejm. kde dílna je píliš specialisovaná. Dále jest

:mezi živnostenským dorostem veliké procento tch,

ikteí své živnostenské odvtví volili pochyben, z do-

.nucení nebo nahodile, bez chuti a nadání duševního ne/bo

zpsobilosti fysické a kteí na prospch svj i celku

díve i pozdji odpadnou, nejpozdji s nastoupením i

skonením služby vojenské, do práce tovární, do míst

služebnických a pod. Doplování jednotlivých živností

dorostem dje se za dnešního stavu uednického trhu

naprosto nesoustavn, mnohé živnosti jsou notoricky

•peplnny uedníky nebo neposkytují vbec v dohledné

dob vyhlídek prosperity. Má tedy i pro tyto neprospí-

vající nebo k zániku odsouzené živnosti a pro tyto svým

•povoláním se minuvší un zavádno býti co možná do-

konalé odborné vyuování pokraovací s nepom-rným

jiákladem i pomrn skrovným úspchem? Nebylo by

úelnjší voliti i pro odborné dílenské vyuování u
.soustavu kurs pro urité živnosti a pro vybrané un,
podobn jako se dje na pomocnických a mistrovských

ikursech akce zvelebovací nebo na pokraovacích ško-

lách státních škol prmyslových a odborných?

I to padá zde na váhu, že škola pokraovací se svojí

obmezenou vyuovací dobou, skrovností pomcek a vždy

ješt pomrn malým smyslem a porozumním ued-

ník pro skutené poteby života nemže býti zakone-

ním odborné výchovy uedníkovy a že nutno spíše sou-
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stavnji vyibudovávati a prohlubovati vzdlávací zaí-

izení prO' pomocníky a mistry, peložiti tedy tžisko

(Praktického vyuování pokraovacího v pozdjší léta

zralého úsudku a pocítné poteby a ukládati pomocníku

a buidoucímu mistrovi, aby se i po vyuení vzdlával

kursy, školami, návštvou dílen, továren, výstav, kniho-

ven, etbou a pod.

Ko-nen stejnou váhu jako na odborné vzdlání

dlužno klásti i na všeobecné; sebe vtší míra technické

dokonalosti — a ona mže býti po vyuení i pes od-

bornost školy pokraovací jen pomrn skrovná — ne-

vy^brojuje dostaten pro dnešní konkurenní zápas,

nepojí-li se k ní vyšší stupe obecné inteligence živnost-

nictva, bez tohoto vyššího vzdlání obecnlidského ne-

bude ani trvalého pokro^ku technického, obchodního nebo

podnikatelského. A zanedbané vzdlání všeobecné do-

hání se pozdji v život daleko he nežli nedostatky

vzdlání odborného.

Není však pochyby, že odborná pokraovací škola

jest ideálem uednického vyuování a že zákonné za-

vedení z'koušek ucdnických, tovaryšských a mistrov-

ských donucuje k rozšíení a prohloubení pokraovacího

vyuování. Vláda také zizování odborných škol pokra-

povacích podporuje, zaruujíc krom pravidelné sub-

vence i dodání potebných sbírek vyuovacích nebo

zvláštní píspvek, a vydala normální uební osnovy a

uebnice již pro velikou adu odborných škol pokrao-

vacích. Kde nelze zíditi odborné školy zvláštní, pileují

se alespo odborná oddlení a tídy (pro obuvníky, krejí

a pod.) ke všeobecným školám pokraovacím. —
K okolnostem, úspchy škol pokraovacích nejsilnji

ohrožujícím, náleží nepíznivá doba vyuovací. Jednak
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proto, Že pokraovací školy nemají vlastních místností

ani uitel, jednak — pokrokem názor uvnit živnost-

nictva arci vždy menší mrou — následkem odporu za-

mstnavatel, zejména z kruh maloživnostenských, jsou

školy pokraovací odkázány na vyuování v nedli a

veery dn všedních. Bylo již pokrokem, že obecn již

odstranno bylo vyuování v nedlní odpoledne, a co do

vyuování veerního naídilo ministerstvo vyuování

17. bezna 1903 . 41575 hledti pi rozvrhu hodin k tomu,

aby vyuovací hodiny dn všedních spadaly co možná

v obvyklou pracovní dobu místní, nikterak že nemá však

veerní vyuování poínati pozdji, nežli o šesté, a koniti

pozdji, nežli osmou hodinou veer. Pes to vyuuje se

na leckterých školách teprve mezi 7.—9. hodinou. Veerní

doba jest ovšem nanejvýš nevhodná: žáci picházejí

pímo z dílny, neumyti a neupraveni, unaveni, ba i hla-

doví, nepracují s láskou a vytrvalostí, chutí a pozorností,

nejsou druhdy ani s to, aby vyuování sledovali, druhdy

bývá pro n (u peka, íšník) škola vítaným snad mí-

.siem odpoinku. Také po mravní stránce trpí veerní

vyuování velikými závadami; astá dlouhá cesta veer
svedla by i jiné elementy inteligentnjší a mén fysicky

^namáhané k allotriím, jaký tedy div, že i uové veer
z pokraovací školy jdoucí bývají pes všechna policejní

opatení postrachem sousedícího obyvatelstva.

Pro nkterá odvtví živnostenská (obchodníky, holie,

pekae, ezníky a pod.) jsou denní hodiny píhodnjší

.nežli veerní, jde však o to, aby zavedena byla denní

doba vyuovací všeobecn i tam, kde jí pomry živnosti

.nevyžadují, nýbrž jsou jí na odpor. Zde sráží se pak

zájem školy se soukromým prospchem živnostníka,

který chce un v denní dob pracovní využitkovati pro
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^ebe. Škola požaduje, aby stát, uinil-li již pokraovací

vyuování povinným, uzákonil také vhadnjší dobu vy-

.uovací a neponechával její urení libovli nebo spolu-

psobení spoleenstev živnostenských; naopak organi-

sace živnostenské domáhají se toho, aby doba vyuovací
ibyla pro un upravována i se zetelem na poteby a

poméry zamstnavatel. Nejvtší odpor kladou dennímu

vyuování oni živnostníci, kteí pracují skoro výhradn
s uni, bez tovaryš, ve velkých mstech.

Poznání, že vzdlanjší ue i samému mistrovi více

jest prospšen. že celková doba, unm i pi trojleté

inávšív školy a sedminasíním vyuování do roka

ve škole strávená, obnáší práv asi ti msíce, vede

u nás — zdá se ostatn, že na Morav pomrn více

ješt nežli v Cechách — k ponenáhlé náprav pekládá-

ním vyuovacích hodin veerních na jedno pldne ste-

dení i tvrtení, V Cechách i na Morav je již veliká

ada míst s výhradným denním vyuováním (prý asi

jDrvou školou takovou v celé íši byla vltavotýnská, již

od let 1890.).

Vyuování v nedli dopoledne na dlouho bude asi ješt

Jiiepostrádatelno.

Za výhodu zodbornní škol se prohlašuje, že na od-

borné pokraovací škole bude lze v dob vyuovací pln

využitkovati mrtvé sezóny, která ovšem pi rzných

živnostech není stejná a jíž tedy nelze využitkovati pi

pokraovací škole všeobecné. Na odborné lakýrnické

pokraovací škole v Praze bylo povoleno vykonati ve-

škeré uení jen v msíci prosinci nepetržit celé týdny

po 8 hodinách denn, takže toto jednomsíní vyuování

vydá potem hodin vyuovacích práv tolik, jako díve

.celv 7msíní školní rok.
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Odborné, zvlášt dílenské vyuování a denní hodiny

vyuovací narážejí však na ohromnou pekážku, zdánUv

pímo nepekonatelnou, nedostatek vlastních místností

jiebo budov vyuovacích. Pomry jsou celkem všude

stejné: peplnné tídy, dtské lavice, nedostatek vhod-

ných kreslíren a u škol odborných nedostatek cviných

dílen, nedostatek školních úadoven a místností pro

školní sbírky, uební pomcky a j. rekvisity, hygienické

a j. závady. Toliko výjimkou mají pokraovací školy lepši

umístní ve školách stedních nebo odborných, v budo-

vách musejních nebo ve vlastních místnostech (v Ústí

íiad Labem, v Praze zlatnická). V poslední dob úinkem

píklad jihonmeckých, zvlášt Badenska, Víde vy-

stavla budovu pro pokraovací školy smru mecha-

nickotechnického a projektovaný c. k. »ústední ústav pro

ženské runí práce« nákladem 4-35 mil. K s podmínkou,

7-e také státní správa k výdajm stavby a vcných po-

teb obou ústav pispje. Praha vnovala na stavbu

•budovy pro odborné školy pokraovací obnos 500.000 K

;

obnos tento arci pro vtší budovu uvnit msta nedo-

stauje a rovnž nestaí v Praze jediná ústední budova,

Jby i v centru umístná, k tomu otázka zkomplikována

požadavkem podpory státní a tím její ešení oddáleno.

Samostatná budova škol pokraovacích by arci, do-

kud se pronikav nezmní doba vyuovací, zstala po

valnou ást roku prázdná (od konce jara do podzimu) a

také po valnou ást dne nevyužitkována, a náklady zai-

20vací i vydržovací byly by proti nynjšku nepomrn
znanjší. V Praze rozešen^a alespo pro nkteré živ-

nosti otázka dílenského vyuování úeln tím, že techno-

iogické museum v své nové budov propjilo své míst-

íiosti a kursovní dílny, rovnž nedostaten zužitkované,

eská Politika. V. 55
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V potebných hodinách denních a veerních pokraova-
cím školám za pevné nájemné.

Na venkov budou pokraovací školy ovšem na

.dlouho muset se spokojiti pohostinstvím škol mšan-
ských nebo obecných; mly by však býti zaízeny

alespo co možná vlastní kreslírny a modelovny. Proto

bylo již min. vyn. z 13. pro^since 1899 . 34.448 všem
zemským školním radám naízeno, aby pi provádní

jiových budov pro školy obecné v zámožnjších obcích

bylo pihlédnuto i k poízení dostatených (místností,

zejména kreslíského sálu, pro školu pokraovací i na

vypraveni tchto místností zpíisobilým zaízením škol-

ním.

Krom dílenského vyuování na odborných školách

pokraovacích požadují se i jiná doplnní uební osnovy

pokraovacích škol prmyslových vbec. Na pedním
míst je to vyuování státoobanské, »nauka obanská«

;

prohlašuje se (Bárnreither v snmovní ei z 3. íjna 1907)

za nezbytnou nutnost, aby pojmy o povinnostech státo-

obanských již mládeži od poátku celou vychovávací

soustavou státu byly vštpovány. V uebním programu

umleckých a emeslnických škol v Bernu byl již ped
desítiletím zaveden kurs o vlastivd, v nmž kroim pí-

ležitostného opakování politických djin a píbuzných

materií z obecné školy pojednáváno o hospodaení

obcí, kanton a bundu, o psobnosti zákonodárných

sbor, soudních a správních úad, o obanských prá-

vech a povinnostech a obchodních stycích s cizinou.

V Mnichov obanská nauka poíná kulturními dji-

nami onoho odvtví, jemuž uové pináležejí. Methodou

historickou, která postupn odhaluje stále rostoucí vzá-

jemnou závislost a spojitost lidí i jednotlivých skupin
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lidských povolání a objasuje pozvolné splétání zájm
všech odvtví, povolání, národ i stát, poznává žák

nejlépe, pokud hospodáský egoism jednotlivcv jest

oprávnn a pokud musí ustupovati zetelm vyšším, jež

zastupovány jsou obcí a státem. Stopují se pak úkoly

obce, její hospodáská a sociální zaízení, úady a správa,

postavení živnostníka jakožto lena obce a jeho povin-

nosti i práva; od obce pechází se ke státu, jeho úelu

a úkolm, k postavení živnostníka jakožto obana stát-

ííího, naež probírá se ústava a státní správa bavorská,

ústava a úkoly nmecké íše, sociální zákonodárství, tržba

a dopravnictví v 19. stol. a jejich význam pro zájmy a

blaho obanstva. Veškeré toto vyuování, prodchnuté

vlasteneckým duchem, dochází doplku v pednáškách

a domácích slavnostech školních na poest vynikajících

muž národa, ve výletech a vycházkách na místa histo-

ricky památná a pod.

V Rakousku normální uební osnova pro všeobecné

živnostenské školy pokraovací, naízením min. vyuování

z 17. bezna 1903 . 41.575 vydaná, pedpisovala pro tetí

íídu jxvkraovacích škol, která je však u pokraovacích

škol mimo Prahu výjimkou, jednu hodinu týdn nauku

o zákonech, v níž mly se vykládati živnostníku nej-

potebnjší pojmy správního práva, nejdležitjší ustano-

vení živnostenského ádu, cejchovního ádu a zákon

o patentech, vzorcích a známkách, puncovního zákona,

.stavebního ádu a zákona o potravinách, piznání k da-

ním výdlkové a dchodové, zákona o pojišování ne-

.mocenskóm a úrazovém, vedle toho základy hygieny

živnostenské a zamezování úraz v podnicích živnosten-

ských, ochranná opatení k zamezení neštstí elektinou

a první pomoc pi tchto nehodách. Všeobecné pedpisy

56*
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Živnostenské probírají se dále již v první a druhé tíd
jpokraovacích škol po 2 a 1 hod. v týdnu souasn s pí-

semnostmi obchodními. O vlastní vyuování státooban-

ské nebylo tedy postaráno nijak, i pedpisy živnostensko-

právní v širším rozsahu vykládaly se toliko na jedné še-

stin škol pokraovacích.

Od škol. roku 1910/11 ministerstvo veejných prací

zavedlo na prmyslových uilištích »obanskou nauku«,

jíž se má praktickým kruhm dostati bžné prpravy
^státovdecké, zvi. národohospodáské a ústavn- i správ-

,n-právní. Pro vzdlání uitelstva prmyslových škol

v nauce obanské konán^^ o prázdninách 1910 odborné

Jíursy eské v Praze, polské ve Lvov a nmecké v Sol-

Oiohrad (v Praze nejen pro uitelské síly státních a

zemských uiliš denních, nýbrž i druhý kurs pro uitele

živnostenských škol pokraovacích, bohužel ne vesms
5 pednášecí odborn kvalifikovanými).

Konen nezbytná jest i výchova charakteru budou-

cího živnostnictva: pokraovací škola má psobit na

vypstní samostatnosti a samoinnosti i všech onch
vlastností, které nutnými iní moderní intensita pracovní

a novodobý boj o život, dle slov Bárnreitherových. Naše

mládež po odbyté povinnosti školní až po službu vojen-

skou z vtšiny postrádá všeho vedení duševního a mrav-

ního, není návodu vypstovávati vbec umlecký vkus,

rozumti požitkm ušlechtilejším. I v tch vcech má
škola pokraovací psobiti pímo i nepímo, besídkami a

útulky uednjckými. Pímo již obsahem a zpsobem vy-

luování: nemá (psal kdysi neznámý »utopista« v asu)
mluviti pouze k budoucím emeslníkm, továrním dél-

jiíkm, nýbrž pedevším k dospívajícím mladým Hdem;

nemá jen cepovat jednostrann rozum, ale má pedevším
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mluviti k mladým srdcím, tíbiti cit a mrav, zušlechovat

mysl; má otevírat mládeži zrak i sluch, budit dychtivost

po vzdlání; a má tvoiti silnou protiváhu proti škodli-

vým vlivm mimoškolským.

Pro nepímé psobení je po ruce slušná ada pro-

stedk: pednášky a etba, hudba a zpv, vhodná di-

vadelní pedstavení, tlesná cviení a hry co možná
pod širým nebem, vycházky do pírody i do výstav,

museí, veejných ústav, vynikajících závod prmyslo-

vých a obchodních a na místa historicky památná, do-

mácí slavnosti ve školách i besídkách v dny naro-

zení nebo úmrtí vynikajících muž a žen za úasti ro-

di a zamstnavatel.

A vždy a pi všem má býti mládež k tomu vedena,

dby úspch své píští samostatné innosti výdlkové

oekávala pedevším sama od sebe, od svého vzdlání

a piinní, své solidnosti a hospodáské i obanské

mravnosti; že všechno zákonodárství státu mže jen

zjednati podmínky, upraviti pdu, ale že na tomto obecné

utvoeném podklad zvítzí v soutéžném závodní jed-

notlivec i národ nejzdatnjší.

Mnichovské školy vychovávají k samostatnosti i tím,

že svují žákm jisté funkce dozorí a správní v tíd,

díln, umývárn a koupeln, nabádají k tvoení dobro-

volných spolk tlocviných, cestovatelských, tená-
ských a stádalských.

Reformní snahy ve školství pokraovacím dotýkají

se však též uitelstva, požadavk uitelstva i požadavk

.kladených na uitelstvo. Toto požaduje po stránce hmot-

ného postavení jednotné služné s potem let zvyšované

a v ádných lhtách z veejných pokladen vyplácené;
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vpoítávání let na pokraavací škole strávených uri-

,tými jednotkami do pense; zvýšení výslužného uitel
,nebo alespo odbytné vzhledem k jejich psobnosti na

škole pokraovací a poskytnutí jakési náhrady vdovám
,a sirotkm po nich pozstalým; zvýšení významu defi-

.nitivního ustanovení na škole pokraovací, penášení

definitiva i na nové psobišt uitelovo; placení zástupc

v pípad nemoci z fondu školního; vypisování kon-

.kurs na místa editel a správc. Po stránce didaktické

a správní požaduje se spolupsobení uitelstva pi roz-

hodování o vrchní správ pokraovacího školství, vybí-

rání inspektor pro pokraovací školy z ad zkušeného

jejich uitelstva, hlasovací právo pro správce školy po-

kraovací v jejím výboru školním a zastoupení uitel-

ského sboru v tomto výboru, zvýšení disciplinární pra-

vomoci, obmezení všeobecných osnov vyuovacích jen

na hlavní zásady, abi'' bylo možno individualisovati

osnovy pro jednotlivé školy nebo kategorie škol pokra-

ovacích, odborné knihovny uitelské nákladem fond

školních.

Naproti tomu se stran neuitelských interesent upo-

zoruje se, že pokraovací škola jen tehdy mže prospí-

vati, jestliže upoutá, jestliže uební látkou, methodou i za-

ízením zpsobí, aby se v ní rozvinul povzbuzující, du-

cha vzdlávající a mysl povznášející život školní, že

však školy pokraovací z nemalé ásti nepodávajíce víc

než suché opakování látky z obecné školy již známé a

nepihlížejíce k píštímu povolání svých žák, samy jsou

.— nehledíc ani k nevhodným místnostem a dob vyuo-
vací — spoluvinny skrovným zájmem a ješt skrovnj-

ším prospchem u. Požaduje se tudíž, aby oddleno

bylo vyuování opakující a doplující od vlastního vy-
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lícování pokraovacího, které by pak pizpsobeno bylo

úžeji k praktickému životu emeslnickému a obchodní-

mu, aby zejm. vyuování odborným pedmtm bylo

aspo v prmyslové dležitéjších krajích svováno
osobám technicky vzdlaným, zejm. absolventm vyš-

ších škol prmyslových, jichž vzdlání doplnilo by se

po stránce íilosoíicko-pedagogické a národohospodá-

sko-státovdecké jednoroními kursy, které by pi vyš-

ších prmyslových školách byly zízeny a pro nž by

dílny a pokraovací školy tchto ústav byly vhodnými

školami cvinými.

Hlasy po zavedení odborného vyuování dílenského

vzbudily další požadavek, aby toto praktické vyuování

dílenské i jiné odborné, zejm. kreslení (pro krejí, obuv-

.níky a pod.) bylo svováno výhradn odborníkm z živ-

nostenské praxe. Požadavek práv tak pirozený jako

5 druhé strany požadavek, aby tito nadaní a dovední

praktikové mli též náležité vzdlání pedagogickodi-

daktické i potebnou míru obecné inteligence. K tomu

pak opt potebí cviných kurs a výklad, uebnic,

zkoušek, zkušebního roku atd., práv tak, jako svdomití

uitelé škol pokraovacích peliv dbají pro své úely

o zvýšení svého vzdlání technologického, živnostensko-

právního a národohospodáského návštvami dílen a

.továren a druhdy i zamstnáním v nich, návštvami

kurs nejen polopovinných kreslíských, nýbrž i zcela

dobrovolných právnických, komerních a národohospo-

dáských.

Zdá se nám ostatn, že v nynjším doasném zá-

chvatu kritinosti a druhdy dost v cíH i prostedcích ne-

jasné touze po reformách pehlížejí se jak úspchy sku-

ten za nepíznivých pomr dosažené, tak initel,
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který se o n v skutenosti zpravidla nejvíce piinil a

zasloužil, uitelstvo. Pipusme, že jsou uitelé, kterým

'

pokraovací škola není le nezbytným a proto tím obtíž-

njším a nemilejším vedlejším výdlkem a u kterých

nechut i únava z vyuování pokraovacího vyrovnává

se nechuti a únav žactva; pozastavme se nad faktem, že

Zemská ústední jednota uitel škol pokraovacích

v echách, r. 1906 zízená, nezahrnuje dosud daleko

všechno uitelstvo tchto škol a velrni drazn si stžuje

Jia netenost uitelstva i ve vci, pro další rozvoj škol-

ství i pro vlastní pomry uitelstva tak dležité, jako je

snaha po zodborování škol pokraovacích. Ale to jsou

v celku pec podízené zjevy, daleko vyvážené peet-
nými pípady, kde škola pokraovací vznikla a prospívá

toliko neúmorným zápasem svých uitel s nechutí nebo

pímým nepátelstvím živnostnictva, s indolencí žactva.

s finanní neupraveností pomr školy, s nedostatkem

pomcek a kalamitami místnostními a kde schodky vy-

držovacích rozpot pohodln byly a jsou odklizovány

hlubokými druhdy škrty v remuneracích uitelských.

Pokrok nastal i v nazírání živnostnictva na školy po-

kraovací. Ješt v ústední komisi pro živn. vyuování

bylo si dne 3. bezna 1904 stžováno skoro obecn —
též z Moravy, Salcburska, Tyrol — že se živnostníkm

poád ješt nedostává správného porozumní pro vý-

hody pokraovacího vyuování, nkde že se dokonce

projevuje pímý proti nmu odpor, tak že je úspch ve-

škerých provádných reform vlastn ohrožen. Toliko

ze Slezska bylo referováno, že pvodní odpor živnost-

nictva byl dslednou, cílevdomou energií zlomen a živ-

.nostnictvu konen pece vpraveno pesvdení, jaké
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výhody školství pokraovací jemu pináší, takže nyní

.v prmru 90%u tyto školy navštvuje.

Také u nás v Cechách vždy více rozmáhají se pokro-

kovjší názory, zavádí se vyuování denní a peuje se

o pesnou docházku u, o doplování sbírek a i jinak

o zdokonalení školy pokraovací. Roste obtavost, zá-

jem i dvra ke školám pokraovacím v Cechách, a více

snad ješt na Morav. Ve Vídni alespo nkterá spole-

enstva vnují na zaízení a vydržování odborných škol

pokraovacích obnosy do znaných tisíc jdoucí.

X.

Poslední reformy ve státním prmyslovém školství

v Rakousku.

Žádné školství nepodléhá tak asto a tak zásadním

a významným promnám jako prmyslové, které se pi-

zpsobovati musí netoliko zmnám v technice a organi-

saci výrobní, nýbrž i zmnám pedpis živnostensko-

právních, kolísavým vlnám mody a vkusu i poteb oby-

vatelstva i konen zetelm sociálnpolitickým. Roste

poet i rozmanitost prmyslových zamstnání, reformy

živnostenského ádu zvyšují ustavin požadavky na

vdomosti a zrunosti uchaze pi nabývání živnosten-

ských oprávnností, roste i v živnostnictvu poznání hod-

noty a hospodáského významu odborného, theoreti-

ckého i praktického, vzdlání školou poskytovaného,

k prmyslovým zamstnáním hlásí se vždy etnji ženy,

a naopak ukazuje se poteba školského vzdlávání žen

v pracích domácnostních. Pokroky ciziny v oboru pr-

myslového školství podncují pak ke srovnávání výkon-

nosti vyuovacích zaízení tuzemských a cizích. Z toho
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všeho vznikají živnostenskému vyuování nové a nové

problémy, jak poteba progresivního šíení, tak rozma-

nitost a mnlivost úkol.

Správa školství prmyslového v Rakousku opravdu

hledla hovti pokrokm techniky i hospodáského ži-

vota a od r. 1897 poíná nové období obsáhlých a pod-

statných reform organisaních i správních.

Základem reformy bylo co nejužší si>ojení a vzájemné

se dopliíování školy a praxe a co nejvtší zetel k poža-

davkm praktického života prmyslového, zjištným

souinností vyuovací správy s interesovanými kruhy

odbornými. Ne veliký poet nevýkonných uiliš, nýbrž,

jak znovu prohlásil ministr Hartel v ústední komisi r. 1904,

.mén etné, ale co možná velkolepé školní organismy

všemi potebnými pomckami opatené, které nejen

obecn zvýší jejich výkonnost pedagogickodidaktickou,

nýbrž i koovným vyuováním nahradí zakládání škol

v místech, kde by pro n místa nebylo, kde však nicmén

poteba vzdlávání odborného je nepopiratelnou. Pi

všech akcích kladena váha na vybudování dosavadních

osvdených organisací, na všemožné specialisovaní ve-

škerých zaízení vyuovacích a zvlášt na posílení onch

školských typ, jež mají za úel další vzdlání písluš-

ník živnostenských, stídání praktické innosti živno-

stenské se školou.

Systém úplného vyuení žák v živnosti, který jest

podkladem vlastních škol odborných, se totiž v celku ne-

osvdil. Znané procento absolventu nesetrvává pi živ-

nosti, které se vyuili, a pechází k jiným povoláním nebo

bývá pohlcováno velkoprmyslem nebo cizinou. Malo-

živnostenským dorostem bývají odborné školy málo vy-

hledávány a jen malé procento absolventu zaizuje si
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samostatné závody živnostenské. Rada škol je v místech,

v nichž práv živnost, pro kterou škola jest urena, jen

nedostaten bývá zastoupena. Odborná škola je dále

speciálnou školou pro uritou živnost, na mnohých mí-

stech je však žádoucno vyhovti vzdlávacím potebám

celých skupin živnostenských. Pokud jde o domácký

prmysl, pro njž první odborné školy skoro vesms
byly ureny, nepinesly odborné školy ani starým do-

máckým odvtvím, o bezpený odbyt a vyškolené dél-

nictvo se opírajícím, oekávaného pímého povznesení,

protože žáci dosahovali vtšinou píliš vysoké kvalifi-

kace, aby se spokojili se skromným výtžkem práce do-

máckého výrobce, tím bezvýslednjší pak bylo chtít ško-

lou vyvolávati domácký prmysl, kterého v míst vbec
ješt nebylo. Vtšina odborných škol vyvinula se ve

vzdlávací ústavy pro živnosti. Konen náklady tchto

škol jsou v pomru k dosaženým výsledkm a k nákla-

dm ostatních kategorií prmyslových škol nepomrn
vysoké. Mly by se tedy odborné školy ponechati jen

tam, kde mají podporovati speciální místní prmysl nebo

kde se požaduje pevážn umlecký výcvik a kde by

tedy nevyhovovalo uení mistrovské.

Zahájena tudíž reforma dvojím smrem. Usnadnn

nejprve po doporuení III. sjezdu odborných škol v Li-

berci 1899 na školy pístup frekventantm
s víceletou pedchozí praxí živnostenskou,

s nimiž byly dle dívjších již zkušeností uinny skoro

bezvýjimen uspokojivé výsledky, penžní podpory

poskytovány nyní též hospitantm a j. frekventantm,

žákm bez pedchozí praxe naléhav doporuena {1908

až 1910) dobrovolná prázdninová praxe, pro kterou zí-

skána spolehlivá a píhodná pracovní místa v prmy-
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šlových závodech, ku které se hledí pi osvobozování

od školního platu, pi udílení stipendií a j. výhod a k níž

poskytují se nemaijetným žákm i menší odmny penžní

(1908). Dosavadní výsledky této praxe byly velmi pí-

znivé, závad se vyskytlo poskrovnu.

Dále rozhodnuto zíditi nové typy škol prmy-
slových, které by smovaly k dalšímu vzdlávání frek-

ventant v praxi již inných. Zásad této hovly v dob,
kdy s reformou bylo zapoato, vlastn jen nižší státní

prmyslové školy (školy mistrovské), které žádaly praxi

pedbžnou, a školy pokraovací, které žádají praxi sou-

asnou, kdežto vlastní denní školy odborné i vyšší

státní prmyslové školy dle své organisace na praxi ne-

poítaly. Jako nové typy škol o praxi se opíra-

jících uvedeny tedy v život školy pro emesla
stavební a umlá a odborné školy pro
živnostenské kreslení a usneseno petvoiti

v nkterý z tchto typ adu dosavadních škol odbor-

ných a veškeré všeobecné školy emeslnické.

Všeobecné školy emeslnické mly dle plán, s nimiž

byly pvodn uvedeny v život, býti uzávrkou celé sou-

stavy školství prmyslového, byly prohlašovány za pí-

hodné zvlášt pro malá a stední msta, v kterých ve-

škeré živnosti celkem stejnomrn jsou zastoupeny, aniž

by však ty ony mly pevahu takovou, že by pro n
bylo potebí školy odborné. Avšak oekávání v n kla-

dená nedošla splnní. Jejich vyuovací úspchy byly

sice »ne pouze dobré, nýbrž dílem skvlé*, zejm. výsledky

v kreslení a zrunostech daleko pekonaly všechno oe-
kávání. Avšak obce, na nž zde v prvé ad bylo poí-

táno, nerady se odhodlávaly k jich zakládání, protože

žactvo jejich rekrutovalo se ne z vlastního sídla školy.
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nýbrž vétšinoii z rolnického okolí, škola emeslnická byla

pomrn (následkem dílenského zaízení) velmi nákladná,

její absolventi nedocházeU u mistrii co do uební doby

žádné úlevy a rovnž nebylo lze postupovati z nich na

•nkterou prmyslovou školu vyšší kategorie. Proto z 11

škol do r. 1894 zízených jen 2 vznikly ze spontánní po-

teby (Kladno, Jarom), ostatní jen jako náhradou nebo

pemnou z jiných ústav vyuovacích, mimo Cechy s 8

školami emeslnickými (z toho 5 komunálních) nebylo

zem, v níž by byly etnji 'bývaly zastoupeny, v zemích

tak prmyslových, jako Slezsko, Dolní Rakousy, Štýr-

ské, nebylo jediné všeobecné školy emeslnické. Od

r. 1894 nebyla zízena vbec ani jediná škola emesl-

nická, zízení bylo sice požadováno v etných mstech

(Karlovy Vary, Cheb, Holešovice-Bubna, Brno, Prost-

jov, Litovel, Opava, Tšín, i v Halii), ale vesms jen na

útraty státní.

Také organisaní jejich vývoj se bral jiným smrem,

Jiež bylo oekáváno: mly býti školami obecn živno-

stenského rázu, ale tento všeobecný jejich ráz se vždy

více stíral, staly se ve skutenosti skoro jen prprav-

jiými školami pro živnosti na zpracovávání deva a kovu

i pro živnosti stavební, praktická cviení v používání

pírodovdy, chemie, nauky o surovinách snad nikde

ani v život nevešla.

Proto vláda již r. 1900 stála ped alternativou bu
finanní bemena tchto škol pevzíti nebo je zrušovati.

K nkterým školám pilenny nejprve zimní kursy pro

stavební emeslníky (v Imstu, Celovci, Linci a Dín),
a když tyto pokusy dopadly pízniv a když se zároíve

ukazovala poteba postarati se pro živnosti stavební

i umlecké o samostatnou školskou kategorii, která by
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V nepíliš dlouhé dob a s obmezením na pedmty
v praxi potebné zjednávala živnostenským píslušníkm
již z praxe do školy picházejícím zvýšenou zpsobilost

pro jejich živnost, aniž by je živnosti odcizovala, pojat

zámr, tyto »školy pro emeslníky stavební« nebo »sta-

vební a umlecké« zizovati bu zcela na míst dosa-

vadních škol emeslnických nebo ve spojení s nimi nebo

konen i jakožto nové ústavy samostatné v mstech
se silným zastoupením živností stavebních nebo i um-
leckých. Pemna škol emeslnických mla se ovšem

díti znenáhla. Nová škola mla sestávati ze dvou zimních

kurs (se zimním kursem pípravným) pro zedník5^ te-

sae a kameníky, ze dvou zimních a letních kurs (s let-

ním pípravným kursem) pro truhláe, zámeníky a

umlé emeslníky o Smsíním trvání, a ze cviných

dílen s motorovým zaízením, alespo pro truhláe a

zámeníky; k ní mla se pak pojiti pokraovací škola

odborná pro dotené živnosti (výjimkou obecn živno-

stenská škola pokraovací), veejná kreslírna pro absol-

venty hlavního ústavu i pro mistry a pomocníky smru
stavebního i umleckoprmyslového. Kde není se ško-

lou stavební spojena škola emeslnická, mohli žáci škol

obecných a mšanských od 12. roku vku ve cviných

dílnách školy stavební obeznamovati se ve volných pl-

dnech s prvními zrunostmi dotených živností. Pod-

mínkou pijetí do školy pro emesla stavební nebo sta-

vební a umlecká byl uren 17. rok vku a skonená

uební doba u mistra; ti však uchazei, kdož postrádají

vdomostí a zruností, které jsou uebným cílem školy

pokraovací, pidlí se kursu pípravnému. Po zkušeno-

stech, nabytých s jinými školami prmyslovými, prohlá-

šeno zejm pedem, že zizování a vydržování nových
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tchto škol je vécí státu, místní initelé však že musejí

opatiti vcné poteby, nejmén však budovu, vytápní

a osvtlování. Od zizování všeobecných škol emesl-

nických v dosavadní organisaci mlo býti píšt vbec
upuštno.

Pes poátení stanovisko ústední komise pro pr-

myslové vyuování, aby emeslnické školy byly d-
kladn reorganisovány, zvítzily na konec i v komisi

názory vlády a Nejv. rozh. ze 6. srpna 1905 základy or-

ganisace nových škol stavebních schváleny. Škola pro

emeslníky stavební je dle toho urena píslušníkm sta-

vebních živností prostedkovati ony vdomosti a zru-

nosti, které jsou s to, jim zjednati zvýšenou zpsobilost

pracovní a výdlkovou v jich živnosti a zvi. uzpsobiti

píslušníky živnosti zednické, tesaské a kamenické ku

složení pedepsan\'ch jim zkoušek mistrovských. Jsou-li

jí pilenna oddlení pro umlá emesla, zove se ško-

lou pro stavební a umlecké emeslníky. Uební osnova

má se pizpsobiti doasným potebám zastoupených

živností a místním pomrm, tak aby byl zajištn dosta-

tený theoretický a co možná i praktický výcvik žactva

(tento v cviných dílnách a atelierech).

Nový typ škol pro emeslníky stavební a umlecké

proveden potom nejprve v Boženu (na místo odborné

školy devaské) a v Tridentu (1904 na místo odborné

školy kamenické) a na místo všeobecných škol emesl-

nických v Dín a 1907 v Celovci (která však r. 1911

opt zrušena), r. 1911 zmnna ve školu pro stavební a

umlecká em.esla odborná devaská škola v Bláku.

Také státní prmyslové školy ásten zrefor-

movány. Šetení vlády o dosavadním jich íiinkování a

poteb prmyslu po nových silách technických ukázalo
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(dle zprávy v ústední komisi dne 2. bezna 1904), že ab-

solventi skoro vesms došli snadno v praxi pimeného
zamstnání, arci nemalým dílem v cizin, zvi. z oboru

chemickho a mechanickotechnického, že v celku jsou

usedlejší žáci škol mistrovských nežli vyšších a žáci škol

eských více nežli nmeckých; abso-lventm vyšších

škol býval sice vytýkán nedostatek praxe, ale nkde
výtka nedostatené zpsobilosti byla zavinna tím, že

byli stavni na místa, kam patMi absolventi technik.

Školy nedostaovaly návalu žactva, v Praze mohla býti

po léta pijímána pouze tetina uchazeii za schopné

uznaných. Oddlením umleckoprmyslovým vadila

malá frekvence, astý pechod k jimým povoláním, takže

vtšího významu nabyly jen ve Lvov a v Terstu.

Absolventm vyšších škol oddlení stavebního se vy-

týkalo, že vychodí školu nebyvše vbec inni pi stav-

bách a že potom dávají pednost práci kanceláské ped
stavitelskou; absolventm škol mistrovských opt, že

cíl vyuovací pevyšuje zbyten to, eho potjebuje

i lepší stavební emeslník.

Za reformní program pijato nerozmnožovati vyšší

školy vbec, aniž mistrovské smru chemického a um-
leckoprmyslového, dosavadní školy dlit dle speciálních

obor a reorganisovat oddlení umleckoprmyslová a

stavební.

Dle nové organisace oddlení stavebních z roku

1909/10 se na vyšším oddlení, nyní pezvaném »od-

tornou stavební školo u«, žáci v prvých dvou

ronících obeznamují s emeslnou stránkou stavebních

živností na cviném staveništi školním, tetí roník pak

Jest rozdlen ve dva zimní Tíursy, oddlené šestimsíní

stavební (nilíoliv kanceláskou) praxí letní, a roník
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tvrtý pak sestává z bhu letního v 4. a zmního v 5. roce.

Mistrovské stavební školy a zimní kursy pi státních

školách prmyslových pak zmnny v stavební
školy emeslnické, složené z pípravného bhu,

dvou ptimsíních kurs odborných pro pomocníky zed-

nické, kamenické a tesaské, z letních mistrovských kurs

pro zedníky, kteí se chtjí pipraviti pro zkoušku mistrov-

skou, a z kurs speciálních pro stavby silniní, železniní,

vodní, železobetonové a j. Na jednotlivých státních pr-

myslových školách zavedeny jen jednotlivé kursy od-

borné a mistrovské. Krom toho zavedeny 1910 pro zed-

nické a tesaské tovaryše i krátkodobé kursy, které jim

jiiají prcsiedkovati theoretick a kreslíské znalosti

i praktické pokroky technické.

Pemna vyšších státních prmyslových škol staveb-

ního oddlení v »odborné školy stavební« provedena na

státních prmyslových školách v Praze, Plzni, Liberci,

Brn, Krakov. Vídni a Terstu v r. 1909 a zárove pro-

pjeno školám tmto právo jednoroní služby vojenské.

R. 1910 a 1911 vydány dále normativy pro 3—5mé-

síní kursy k výcviku hlída parních kotl a parostroj,

pro idie automobilu a lokomotiv, hlídae závodu elektro-

technických, vodních motor, ústedních zaízení vytá-

pcích a vtracích, pro odborné kursy o stavbách železo-

betonových, pro políry a pomocníky zednické a tesaské

i pro stavitele a zednické mistry, kursy o no^vjších lát-

kách a konstrukcích stavebních, kursy pro studnae

a pod.

R. 1901 vydán poprvé jednotný pedpis o pijímání

žák do vyšších a nižších státních prmyslových škol,

jímž podmínky pijetí zosteny (do vyššího oddlení úplná

nižší stední škola nebo jen vesms dobí absolventi

eská Politika. V. 57
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Škol mšanských a trojtídních emeskiických, do mi-

strovských škol vesms tíletá a pro zimní stavební

kursy dvouletá pedchozí praxe v živnosti) a pozdji

vydány nové pedpisy o maturitách, kde položeno

tžisko na odborný moment i dosažený duševní rozhled

vbec.

Dosavadní školy odborné pro úplný výcvik

v uritém odvtví prmyslovém v souhlasu s novými

tendencemi vyuovací správy co nejvíce obmezovány.

Žádosti za zizování nových škol odborných skoro na-

veskrze zamítány, pedevším arci eské (pozamentýrská

v Železném Brod, devaská v Domažlicích, devaská
škola v Jihlav byla by prý »ustaviným pedmtem
jazykového zápasu«), a na místo nových škol doporuo-

váno koovné vyuování živnostníkij a domáckých pr-
myslník uitelskými silami nejbližší odborné školy pí-

buzného smru (na p. pro hrakáství v Rudohoí, pro

kamenictví na moravském Telsku). Odborné školy slab

navštvované rušeny (devaská ve Vrbn, tkalcovská

v Haslachu, kamenická v tyrolském Laasu), jiné zmnny
v eené nové typy škol pro živnostenské kreslení (de-

vaská v Arku) nebo pro emesla stavební (kamenicko-

ezbáská v Trident, devaská v Bláku 1911), ada
dosavadních tí- a tyletých odborných škol deva-
ských pemnna v jednoroní mistrovské školy pro

stavební a nábytkové truhláství ku praktickému kreslí-

skému i obchodnickému vzdlání truhláských tovaryš

a mistr <r. 1909 bylo jich již 20). Nkteré odborné školy

vybudovány v nižší a vyšší státní prmyslové školy

(1911 strojnická v Celovci, umleckoprmyslová v Lu-

blani).. Hudební školy v Beov a Písenici v Cechách
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jakožto ryzí umlecké školy podporují se od r. 1903 z do-

tací pro úely umlecké.

Jen nkteré odborné šikoly rozšíeny a zdokonaleny

(škole ve Ferlachu pilenn 1911 pokusný ústav pro

runí zbran stelné, r. 1904 zízena samostatná odborná

škola truhláská v Hallu).

Dle úedního referátu v ústední komisi pro živno-

stenské vyuování dne 5. prosince 1901 dobe prospívaly

zejména odborné školy eské — Chrudim, protože jsouc

jedinou eskou školou v echách mže si vybírati nej-

lepší frekventanty, taiké procento absolvent, kteí pi

živnosti setrvali, je tu znan vtší nežli u vtšiny n-
meckých škol ; Králové Hradec, zcela výtená škola s nej-

lepšími výsledky a výteným žákovským materiálem,

svého druhu jediná v Rakousku; podobn píznivý roz-

voj nebo zejmý rozmach vykazují školy v Hoicích,

Turnov, Bechyni, Perov, Valašském Meziíí. Refe-

ráty o nmeckých školách neznjí dalekO' tak pízniv

(dobe celkem také o školách v Teplicích, Chomutov,

Jablonci, Kraslicích, Kynšperku), o 'nkterých velmi ne-

pízniv.

Zvlášt odborné školy rázu umleckoprmy-
slového zstaly asem za obecným pokrokem a po-

žadavkem vkusu a, místo aby pejaly vdí úlohu a po-

stupovaly iniciativn, byly co do svých vztah k pr-

myslu odsouzeny z valné ásti k pasivnosti, uitelé

i žáci stáli naproti novým smrm bezradn, pomckový

aparát byl zastaralý, pedloh k provedení moderních

objekt zpsobilých nebylo. Ani národní nebo i lokální

ráz živností nebyl jimi náležit vystižen a hájen.

Také zde tudíž provedena reforma: r. 1899 radikáln

zmnno vyuování v kreslení, malování a

57*
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modelování, na místo dosavadního kopírování na-

ízeno cviiti záiiy kreslení a malování dle pírody
i stilisování rostlin a zvíecích tvar a více než dosud

užívati prostedkovací innosti vídeského umlecko-
prmyslového musea co do vydávání návrh a pedloh.

K\ 1905 vydány o pírodním studiu pi tomto vyuování
nove všeobecné pokyny, z nichž každá škola má si vy-

brati a pstovati jen to, co k dosažení svých konkrétních

uebných úkol za potebné uzná, a r. 1906 naízeno

upraviti podobn i vyuování na kreslíských a mode-

láských kursech pro žáky obecných a mšanských škol

pi státních uilištích prmyslových. Ustanoven dále

koovný uitel pro moderní techniky a konstrukce, peo-
váno o vydávání dobrých pedloh a orffanisováno ko-

ovné vyuování pro živnostníky uiteli škol prmyslo-

vých, rak. museum pro umní a prmysl ve Vídni po-

ádá koovné výstavy navrhovacích prací ví-

deské umleckoprmyslové školy a i. pedloh k po-

vznesení tohoto prmyslu zpsobilých na státních uili-

štích umleckoprmyslových nebo v místních museích,

aby byly pístupny i jiným interesentm.

Opozdilost škol co do nového hnutí v umleckém
prmyslu a pání mimovídeských živnostník dostávati

skrze školy vždy nové pedlohy, k praktickému pro-

vedení zpsobilé, byly podntem, že pi rakouském

museu pro umní a prmysl zízeno r. 1903 bureau
p r o u e b n í p o m c k y, s oddleními pro umlecký
prmysl a textilnictví, od r. 1905 i pro živnostenské školy

pokraovací a od r. 1907 i pro živnosti chemickotechnické.

Hureau má za úkol, dle nového regulativu z r. 1907, po-

stupné rozmnožování a zdokonalování stavu uebných
pomcek prmyslového školství, zkoušení nových po-



POSLEDNÍ REFOR. VE STÁT. PRM. ŠKOL. V RAK. 805

mcek, podporování jejich výroby, poádání pokusu, ko-

ovných výstav, pednášek a odborných kursíi. Bureaii

opatuje pomcky nejen pímým nákupem, ný-^brž i prová-

dním ve vlastní kancelái nebo na státních prmyslových

uilištích. V oddlení umleckoprmyslovém má se prová-

dní a vydávání pedloh díti se zetelem k domácím

národním slohm, oddlení pro školy pokraovací má za

úkcl vypravení nov zízených škol pokraovacích po-

tebnými poátenými pomckami všeho druhu, vydá-

vání publikací a odborných spis a pod.

Dle regulativu z r. 1907 mohou se pomcky v grafické

reprodukci vyšlé nyní penechávati i museím, komorám a

živnostenským sdružením bezplatn nebo zápjkou, školy

mají je opt zvi. penechávati absolventm nebo jiným

snaživým a nemajetným zaáteníkm. Vbec pak jsou

prmyslov školy zmocnny »studijní práce« k výcviku

žactva zhotovené a neprodejné pedávati jako uebné

pomcky prmyslovým nebo obecn vzdlávacím uili-

štím v tuzemsku.

R. 1900 naízena byla revise program všech státních

odborných škol, vyjma školy pro tkalcovství a pleta-

ství, a souasn naízena revise stanov výbor (kura-

torií, kcmitt) školních pi státních odborných školách

pro jednotlivá odvtví živnostenská, vyjmouc školy pro

krajkáství, jelikož prý u vtšiny škol odborných úkol

školních výbor, které tu byly v dob založení a po as
vybudovávání školy, bylo dosaženo, tak že dalšího trvání

jejich není již nezbytn potebí, a kde škola ze zvláštních

píin pispní školního výboru postrádati nemže, je

potebí utvoiti nové podklady pro smr jejich innosti.

Zároveii rozeslány vzorný program škol a vzorný statut

výboru.
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Také odborné školy textilní nutily k náprav.

Znakem dosavadního stavu byl pílišný poet tkalcov-

ských škol na pomrn úzkém territoriu (hlavn nmecké
kraje Cech a Moravy); rozplýtvávání prostedk finan-

íiích a proto nedostatené zaízení škol, špatná a klesající

frekvence; pomrn znané procento tch absolvent,

kteí pešli k jiným oborm povolání; skrovnjší sociální

i hmotné postavení vtšiny absolvent, nežli k jakým oni

dle nabytého výcviku byli zpsobilí; malé procento

žactva z kruh textilních, zatím co domácí továrníci po-

sílali své syny k odbornému výcviku na pomrn krátko-

dobé, velkolep vypravené a co do uiva specialisované

tkalcovské školy pruské a saské. Provedeny sice asem,

v dvacetiletí od polou let osmdesátých, znané pokroky:

pechod od runího tkalcovství k mechanické práci a

s tím spojené vypravení všech škol tkalcovských díl-

nami mechanickými, rozšíení a zdokonalení vyuování

technologického a kreslíského, obecné zavedení komer-
ních pedmt a rozšíení uiva na rozmanité obory

textilní, aby se absolventm rozšíila možnost uplatniti se

v praxi. Nicmén neodkladnými se jevily reformy další,

za jejichž cíl vyteno již r. 1901 malé školy rušit a velké

zdokonalovat specialisací, zaízením vcným, kursy

speciálními a pokraovacími, zizovati odborné školy

pokraovací a organisovati koovné vyuování a kursy

speciální i vyuování nedlní a veerní pro píslušníky

již v textilní praxi inné, a pro výcvik vedoucích sil (to-

várník i editel) v závodech textilních vytvoiti školní

typ s vyšším cílem uebním. K tomuto úelu uvedeni

v život vyšší »uilišt pro textilní prmysl« pemnou
dosavadních tkalcovských škol v Brn (1899, hlavn smr
mechanickotechnický) a v Aši, kde 1903 uinn pokus
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O nový typ slouením technického vzdlání se smrem
komerním, v rozsahu arci o nco menším, než je vno-
váno obchodním pedmtm na obchodních akademiích.

Ob uilišt jsou tyletá s právem jednoroní služby

vojenské.

Ostatní odborné školy tkalcovské reorganisovúny dle

zásady rozdlení uiva dle speciálních smr a spojení

s praxí. Výcvik žactva se dje ve dvou stupních: jedno-

roní nižší stupe pro všeobecné vzdlání tkalcovsko-

technické, a na vyšším stupni dle volby žákovy bu
odborný výcvik ve smru technickém (pletaství, tkal-

covství, kalounkáství) nebo v kreslíském — v obou

pípadech jednoroní — nebo plroní v smru kupe-

ckém, nebo i v nkolika tchto smrech; kreslím vzor-

kovým má se poskytnouti možnost výcviku v atelierech.

Jednothvá oddlení speciální odborné školy otvírají se

jen, piMásí-li se k úasti vždy alespo 8 žák. 2áci

jsou bu ádní, navštvující veškeré pedmty uební

osnovou pedepsané, nebo hosté (Qastschiiler) pouze na

jednotlivé pednášky. K dalšímu vzdlání píslušník

textilních zaizují se obasné nebo stálé kursy. Absol-

venti všeobecné (nižší, jednoroní) odborné školy, kteí

touží po dalším výcviku na speciální odborné škole, mají

býti v první ad pijati na dotyné oddlení odborné

ústavu vlastního, a není-li tam takového oddlení, peuje

správa školy o umístní jich na jiné škde, jejíž organi-

sace výcvik v dotyném smru prostedkuje. Cizozemci

se pijímají, platí však poplatky v obnosu pateronásob-

ném (vzorný program pro státní textilní školy z r. 1911).

Oiny odborné textilní školy denní, které nemají zvláštní

existenní oprávnnosti, mají býti pemovány v od-

borné školy pokraovací. Uitelstvo budiž v stálém
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siyku s nejnicdeniéjšínii vymoženostmi umní a techniky

udržováno více než dosud speciálními kursy a studijními

cestami.

Zvláštní zmínky zasluhuje akce státní správy vyuo-
vací v domáckém primiyslu krajkáském. Již v prvních

letech 19. stol. pokusila se vláda zavésti krajkástvi v Ra-

kousku. Mírem v Campo Fonnio r. 1802 ztratilo Ra-

kousko Nizozemí, a aby ve smyslu theorií merkantilisti-

ckých za ztracené výrobišt krajek v Nizozemí byla

zjednána nová výrobišt krajek v Rakousku, založena

ve Vídni »erární manufaktura krajek«, která, ponvadž

ve Vídni neprospívala, byla r. 1813 penesena do Prahy.

V Praze založeno postupn 15 krajkáských škol, kraj-

kástvi se uilo \ kláštee uršulinském a u anglických

panen. Po venkov zakládány školy v Rudohoí ve spo-

jení s ústavem pražským. Pes znané penžní pro-

stedk^' toto úsilí, smující k zaopatení vycviených

dlnických sil, nemlo trvalého výsledku, protože leckdo

se sicQ palikování a šití krajek nauil, avšak nikdo ho

neprovozoval. Teprve pozdji pikroilo se znovu ku

zizování krajkáských šTíoI, ovšem docela z jiných pod-

nt, sociálnpúlitických, povznésti výdlenou schop-

nost krajkáek. Školy l::'ajkáské. namnoze spolky a

soukromníky zakládané, však jen živoily, a sice pro zá-

kladní vadu organisaní. Kdežto pro prmyslové školství

platila zásada, že školy nemají býti smšovány s ueo-

riými dílnami, výrobu po živnostenská provozujícími,

krajkáské školy musí svétnu žactvu poskytovati nejen

vzdlání, nýbrž i alespo ástený výdlek. Ani zízení

ústedního kursu krajkáského, který ml uitelkám kraj-

kástvi poskytnouti vyšší výcvik v krajkástvi, nepo-

mohl valn. Teprve, když bylo dle píkladu soukromých
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Škol, které se staraly vedle vyuování též o odbyt vý-

robk svých žákyii, poato s rcorganisací škol tchto a

za jejich cíl prohlášeno v sezení ústední komise z 6.

prosince 1901 povznesení nebo zavedení domácího pr-

myslu a tedy co možná veliká produkce prodejných

pedmt, crganisování i kupecké stránky produkce.

Zkrátka školám piznány skoro všechny úkoly podnika-

telské, stát pevzal úlohu obchodního sprostedkovatele

pro výrobky škol krajkáských. Konjunktura byla toho

asu krajkáskému prmyslu píznivá a tak vznikly

v oboru domáckého prmyslu krajkáského všelijaké

dalekosáhlé plány sociálnpolitické, jež zevn byly pod-

níceny i vyznamenáním domácích výrobk krajkáských

na svtové výstav paížské i etnými zakázkami ciziny

z toho plynoucími, a podporovány vysokými osobnostmi

pi dvoe vídeském.

Od r. 1903 zízeny etné nové školy a pevzaty do

státní správy etné školy soukromé, dosud státem sub-

vencované, a zaízeny jako koovné kursy. Ústední

kurs pevzal do svých rukou odbyt všech krajek, které

se v tchto kursech vyrobily. Pozdji na kursech zave-

deny vedle žaek, navštvujících školu za úelem vý-

cviku, hcspitantky, které nemly se školou nic spole-

ného a pracovaly jen na zakázkách kursu. Tím pevzal

kurs také sprostedkování odbytu krajek, mimo školu

zhotovených, a zamýšleno takovýmto zpsobem vy-

louiti sprostedkovatelské živly odbytu. Kurs kraj-

káský v nkterých eských krajích nabýval významu

hospodáského, organisuje svým zpsobem krajkáství

v starých jeho sídlech na Vamberecku a Strážovsku a

v jiných je zavádje (v Bohdani, Bezových Horách

a j.). Nalezl však odprce jednak v obchodnictvu, které
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bylo poškozováno soutží kursu i postrašováno obavami
ped faktickým státním monopo-lem výroby a odbytu
krajek, jednak v kruzích národopisných a umleckých,
které kursu vytýkaly, že vypuzuje a nií starý, umlecky
cenný lidový prmysl, zavádje nov vzory. Staré li-

dové vzory mizejí ovšem, ale nejen v krajkáství, nýbrž

i ve vyšívání a skoro všeobecn, jakmile lidové výrobky
nejsou již ureny k výhradné spoteb v domácnosti,

nýbrž na trh, jakmile tedy výrobce musí pracovati to,

co se na trhu žádá, a jakmile o vzorcích rozhoduje do-

asný vkus a móda, obchodem vystihovaná a ku plat-

nosti pivádná. S ústedním kursem spolupsobil n-
mecký »Spolek pro zvelebení rakouského prmyslu
krajkáského* pod protektorátem arcivévodkyn Marie

Terezie.

Za cíl prohlášeno vtšinu státních krajkáských škol

postupn zrušiti, uitelky jmenovati uitelkami ústed-

ního kursu a exponovati je jako uitelky koovné.

R. 1908 organisována státní vyuovací zaízení k o-

šikáská. Školy košikáské, podobn jako krajká-

ské, mají vesms ráz výdlkových škol a tedy úkol i ho-

spodáský: obmezit znaný dosud pívoz jemnjšího

zboží košikáského, organisovati prodej výrobk jednot-

livých školních dílen a podncovati i export, C. k. v y-

uovací a pokusný ústav pro košiká-
s t v í a píbuzné techniky ve Vídni má za úkol vrchní

ízení a dozor, výchovu uitelských sil, vyšší vzdlávání

košikáských mistr a pomocník i domáckých pracov-

ník, vydávání nových vzork uilištím i soukromým
interesentm a pokusnictví ohledn surovin, nástroj

i náadí pro košikáství a prutnictví. Vedle ústedního

ústavu jsou ti odborné školy a státní uebné dilhy
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pro košikáství, zakládané jen, kde se tato živnost pstuje

po emeslníku, a státní koovné kursy pro košikáství

a píbuzné techniky — celkem 22 — mají tuzemské tyto

živnosti podporovati výcvikem pomocných sil, zavádním

nových vzor a forem i method, opatováním dobrých a

levných surovin a pomiicek co možná tuzemského pvodu,

prostedkováním práce a odbytu, šíením prutnic. péí

o správné obchodnické si poínání výrobc. Koovné
vyuování košikáské zavedeno 1908 v stedním Krasku,

v Dalmácii ministerstvo orby pokusilo se zavésti do-

mácký prmysl košikáský, založivši vrbovišt a povo-

lavši výrobce do dílny vídeské, aby se vzdlali za

uitele, a v Kninu zízen koovný kurs košikáský.

Snad nejvýznanjším pokrokem státní prmyslové

správy vyuovací však jest obecné pipuštní
ž e n k vyuování prmyslovému. Progresivní stoupání

potu žen v prmyslových pyovoláních i rostoucí rozma-

nitost obor, kterým se vnují — zjevy, kterýmž dlužno

dáti pednost ped peplováním dívích škol vyšší vše-

obecné vzdlání poskytujících — zvyšuje i potebu vy-

uovacích zaízeni prmyslových pro ženy, a sice jak

odborných, tak i pokraovacích.

Poteba odborného dívího vzdlávání ukojována byla

dosud — mimo neetná státní zaízení — školskými or-

ganismy, ze soukromého poinu vzešlými, které pro ne-

dostatek jednotného vedení vykazovaly do nedávná nej-

vtší rozmanitost co do cíl i co do zaízení. V posled-

ních letech tudíž vláda — prohlásila to v ústední komisi

pro živnostenské vyuování 5. listopadu 1909 za nejd-

ležitjší opatení v oboru živnostenského školství v této

period vbec — zakroila zde úpravou státního, zvi.

ženského odborného dozoru nad dívími školami hospo-
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dyskými, pracovními a výdélkovýini, podporou škol

kuchaských a hospodyiíských, které nejen vychovávají

potebný personál pro hotely a hostince, nýbrž i pro

vtší domácnosti a mají nadto vliv i na zvelebení turi-

stiky, vydáním typických osnov organisaních a ueb-
ních pro ženské výrobní školy i normální uební osnovy

pro odborné pokraovací školy dámského krejovství.

Školy kuchaské a h o s p o d y s k é dlí se

v tímsíní kurs hospodyský, ve vlastní plmsíní
školu kuchaskou a hospodyskou a v kursy speciální;

pipravují se posléze tynedlní kuchaské kursy pro

další vzdlání hostinských a kuchaek hotelových. Školy

výrobní se zaizují pedevším pro dv živnosti, šití

prádla a šití šatu.

K výcviku uitelek pro školy kuchaské a hospo-

dyské založeny se státní podporou nmecký seminá
ve Vídni a eské v Brn a v Praze; pro ženské výrobní

školy pomýšlí se na zízení didaktickopedagosického a

dílem i administrativního stediska v »ústedním ústav

pro ženská výrobní povolání« ve Vídni s dívími semi-

nái pro nejelnjší živnosti, s potebnými cvinými ško-

lami, s úplnou sbírkou všech pomcek uebních, se zaí-

zením pokraovacího vyuování a pod.

Vynesením z 28. ervence 1910 byly vydány organi-

saní a uební osnovy pro ústavy ku vzdlání ui-
telek na dívích školách p r m i' s 1 o v ý ch

i pedpis o pijímacích zkouškách na tyto ústavy, K vlast-

nímu ústavu pro uitelky s dvma dvouletými oddle-

ními pro šití prádla a pro šití šat pipojuje se tu ješt

jako cviná škola díví škola prmyslová s podobnými

dvma oddleními dvoutídními a s dvma jednoroními

ateliery a dle poteby též se zvláštními kursy k výcviku
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uitelek na díví prmyslo-vé škole již psobících. Do

vlastního uitelského ústavu pijímají se dívky s doko-

naným 19. rokem vku a se vzdláním odpovídajícím

alespo škole mšanské (nebo s odbytou zkouškou pro

uitelství runích prací na školách obecných a mšan-
ských) a dále s prijkazem odbyté díví prmyslové školy

a alespo jednoroní živnostenské praxe v tom oberu,

pro njž uchazeka uitelského oprávnní nabýti chce.

Po absC'lvování druhého roníku konají kandidátk\-

zkoušku zralosti a poté musí býti alespoií po je-

den rok prakticky inný v dotyné živnosti (le že by

již ped vstupem na ústav byly mly živnostenskou

praxi alespo dvouletou), naež jim ministerstvo k jich

žádosti vydá vysvdení opravující k vykonávání ui-

telského úadu pro šití šat resp. prádla na dívích pr-

myslových školách jako asistentky a po alespo jedno-

roní úspšné innosti uitelské obdrží od téhož mini-

sterstva vysvdení zpsobilosti k samostatnému vyko-

návání uitelství na prmyslových školách pro šití šat

nebo prádla.

V íjnu 1911 vydána organisaní a uební osnova ho-

spodyských kurs lOnedlních pro píslušnice živnost-

nické a pro tovární dlnice. Vyuování — bezplatné, až na

18 K píspvku na uební pomcky a stravování — dje

se denn mimo soboty a nedle po ti hodiny nanejvýš

pro 16 úastnic pi jedné uitelce, jíž smí býti jen síla

zkoušená pro uitelský úad na školách kuchaských a

domácnostních. Vyuuje se krom vaení a úklidu též

zdravotnictví a vychovatelství, šití a spravování.

V posledních letech uinny též pokusy s poádáním

státních hostinských kurs pro pechovávání a

stravování cizinc a hostinských kurs kuchaských.
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Kursy tyto konají se v zim k žádosti zemských svaz
cizineckých, které mají postarati se o vhodné místnosti

hotelové, o náležitou publicitu kurs, o poskytování sti-

pendií i o ástené provedení prací pípravných. Také
nestátní kursy kuchaské a hostinské podporuje vláda

tetinovou subvencí, vyhovují-^li uitelské síly i místnosti

a shledají-li se pimenými jak celkové výlohy tak

školné od úastník vybírané. Do kuchaských kurs,

v nichž se klade váha pedevším na požadavky mezi-

národního cestujícího obecenstva, na rozmnožení potu
vyzkoušených kuchaských recept, na hospodárnou

úpravu dobrých a chutných jídel a na pouení o ubytování

cizinc, pijímají se pedevším tuzemské majitelky, ženy

nebo dcery hostinských, hoteliér, kuchaky a jiné po-

mocné síly hostinské a hotelové, maií-li dostatené ped-
bžné vdomosti. Úastnice platí 100 K za zaopatení

bhem kursu.

Ku vzdlávacím zaízením státním a samosprávným

patí posléze téžzvelebovací akce maloživ-
nostenská, která se po prvních rozbzích s propj-

ováním moderních pomcek výrobních záhy s vtším
zdarem obrátila pevážn k poádání pokraovacích

kurs pro mistry a pomocníky. Vyuovací správa, která

se zde dala pedstihnouti ministerstvem obchodu, od

roku 1900 vždy vtší klade draz na to, aby také školy

prmyslové vedle svého vyuovacího úkolu v užším

smyslu, t. j. vzdlávání pracovních sil všech stup pro

budoucí potebu prmyslu a živností, vnovaly se

i pímému podporování a zvelebování stávajících závod
živnostenských. S netajenou evnivostí ukazovalo mi-

nisterstvo vyuování, že státní akce živnostenská spo-

ívá v podstat na zkušenostech, analogickou inností
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prmyslových uiliš v smru technického, umleckého

i hospodáského zvelebování živnostnictva již díve na-

bytých, a že jen nedostatek finanní podpory se strany

státu zavinil, že leckterý slibný poátek zanikl. Když

nyní tato pekážka odpadla, je úkolem škol ze skromného

rámce dívjší innosti vykroiti. Ukládá se tudíž ško-

lám, pedevším odborným a mistrovským, aby byly

živnostnictvu svého oboru a obvodu nápomocny pouo-

váním o píležitostech k dalšímu vzdlávání se dorostu,

zejména syn emeslnických a živnostnických, doma

i v cizin bezplatným udílením rad i pokyn nejen co

do technických zlepšení, nýbrž i co do nákupních

pramen a odbytiš, co do cen a pod., pidlováním

zakázek a podporou pi jich provádní (opatování

surovin, skiz a detailních nákres, dozor nad prací), bez-

platným zapjováním model, výkres, pedloh, pod-

ncováním a podporou svépomocných družstev živno-

stenských {nákupních, skladních, strojních), podporová-

ním výstav uednických prací, i konen koovným vy-

uováním. Pi družstevní i vzdlávací innosti mají školy

jíti ruku v ruce s orgány státní i nestátní akce zvelebo-

vací, zejména i propjováním školních místností a spolu-

psobením školských orgán. Hlavní cena vhvu škol

prmyslových zakládá se tu v okolnosti, že školy znají

zevrubn místní pomry, požívají dvry živnostnictva

a mohou jím býti kdykoliv v potaz vzaty. První pokus

s koovným vyuováním uinn o prázdninách 1901 od-

bornou školou devaskou v Bláku, r. 1902 a 1903

pokus se 17 odbornými školami opakován: o hlavních

prázdninách uitelé dobrovoln se pihlásivší navštívili

živnostníky vtších mst svého pirozeného psobišt,

pouujíce je nejen o nových technických zaízeních a vý-
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robil ích niethodách, nýbrž i o nových odbytištích, výho-

dách družstevnictví a pod. R. 1905 vydány dodatené

pedpisy, zejména zavázáni uitelé k naprosté mleUvosti

o obchodních a provozo vacích pomrech závod, které

pi koovném vyuování seznali, a zejména o takových

zvláštnostech, které jim od inajitel výslovn za tajné

byly oznaeny.

Koovné vyuování státních škol prmyslových a od-

borných i emeslnických v uplynulém desítiletí velmi se

rozšíilo a druhdy nad oekávání osvdilo, patíc k nej-

lepším prO'Stedkin šíiti v živnostech rychle a úinn
novoty a zlepšení. Málokterá instituce uinila prmyslová

uilišt tak populárními v kruzích živnostenských, praví

úední zpráva již v r. 1904. Zvláš osvdilo se zízení

stálého uitele, jen koovným vyuováním se zamst-

návajícího. Doasné kursy pro živnostníky a pomocníky

na školách rozmnoženy a rozšíeny, i innosti informaní

používá živnostnictvo mrou vždy vydatnjší, v oboru

stavebním šíeny nové zpsoby konstrukcí a vynálezy

a eleno úpadku stavebního umní venkovského. Také

školám poskytuje toto koovné vyuování výhody; zjed-

nává zevrubné informace o živnostenských pomrech

vtších okres a tím i pizpsobení vyuování potebám

praxe, umožuje poznati a vybrati si nejzpsobilejší

materiál žákovský, hlavn dorost emeslnický, a podn-

covati k zakládání škol pokraovacích. Potebí arci

shodného postupu všech initel v oboru živnostenského

• zvelebování inných.

Také uvnit doznaly prmyslové školy znaných

zmn. V dobé svého vzniku byly prmyslové školy —
nemajíce vzor ani zkušeností — nuceny, opírati se v pí-

in mnoha svých zaízení o stávající již a osvdené



POSLEDNÍ REFOR. VE STÁT. PRM. ŠKOL. V RAK. 817

organismy školní všeobecného nebo vyššího cíle, opustily

však znenáhla, zejména v posledním desítiletí, prvotní

své dráhy a emancipovaly se v mnohých smrech úpln.

Vybudovány vlastní uebné methody, opateny nové

specialiso-vané pomcky uební, intensivn pstno ná-

zorné vyuování; tento regeneraní proces a principy

pi nm zachovávané psobí pak nyní již znateln zpt
i na jiné kategorie škol.

O výcvik uitelských sil státních uiliš

prmyslových peuje vyuovací správa odbornými

kursy (zejm. konána ada kurs o nových methodách

umleckoprmyslového kreslení), studijními cestami

k návštv zahraniních výstav (do Paíže r. 1900 vysláno

pes 130 uitelských sil), uiUš a stedisk prmyslo-

vých; r. 1908/9 nov upraveny i odborné kursy pro

uitele šk0'l pokraovacích pro kreslení, kupeckoživno-

'Stenské obory a j. cíle. Z celkového potu asi 8000

uitelských sil (z toho arci asi 6000 na živnostenských

školách pokraovacích) mže se ron asi 600—800

osob úastnit v té oné form dalšího vzdlávání. Potebí

ješt soustavného školení uitel pro specielní úkoly

koovného vyuování, zvi. pro jeho stránku technickou.

Od 1. ledna 1907 a pak znovu r. 1911 byl také nov
upraven vrchní dozor nad prmyslovými
uilišti odbornými, a sice rozlišuje správa vy-

uovací mezi didaktickopedagogickým dozorem, jehož

úelem jest pedevším dozor nad celkovým stavem od-

borných uiliš a inspekce v smru didaktickopedagogi-

ckém, a mezi specielní odbornou inspekcí k dozoru ve

smru technickém nebo umleckém zvláštními inspek-

tory nebo mimoádnými komisai inspekními. Pro do-

zor didaktickopedagogický ustanoveni inspektoi, pid-
eská Politika. V.' gg
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lení mimoádn ke služb v ministerstvu (pro eské
státní školy odborné a emeslnické, jakož i pro vrchní

dozor nad všemi pokraovacími školaini s es. vyuo-
vací eí jediný), za odborné inspektory technického i
umleckého smru povoláni professoi a editelé vysokých

škol technických, škol umleckoprmyslových a odbor-

ných jako mimoádní inspekní komisai. Inspekce

prvých se mají ko'nati každoron, inspekce v odborném

smru vždy ob rok. O stycích školy s praktickými živ-

nostníky a prmyslníky se mají inspektoi pesvdo-
vati co možná i osobní návštvou dotyných závod.

Roku 1907 naídilo ministerstvo vyuování uilištím

stavebním zvláštní péi o domácí obvyklé
formy staveb. Právem prý se vytýká, že stavbami

v posledních desítiletích vzniklými, zvlášt pak použí-

váním neporozumných nebo nesprávn upotebených

forem stavebních, penášením palácové architektury na

venkovská obydlí a selské domy i neforemnými stav-

bami nejstízlivjšího druhu pvodní krása, malebný

pvab a harmonický, jediný a nevyrovnatelný stavební

ráz etných míst citeln byl porušen nebo zcela znien.

Zejména jest se obávati, že specieln pohorská místa,

v nichž se vyvinul a po staletí udržel autochthonní, pro

každou zemi, ano dokonce pro jednotlivá údolí vý-

znaný, technicky i estheticky bezvadný zpsob stavby,

pozbudou pi dalším trvání nynjších pomr brzy tch
neetných, dosud zbývajících representant tohoto druhu

a budou pak initi dojem pedmstí prmyslových mst.

Smysl a porozumní pro slohovou krásu díve obvyk-

lého prostého zpsobu staveb bohužel v etných kruzích

obyvatelstva se ztratil, dnes se pi venkovských novo-

stavbách skoro bezvýjimen napodobují mstské archi-
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tektury a tak se tvoí útvary se vzezením místu cizím

a se skvostnými staršími stavbami trapn kontrastu-

jícím.

Stává se tudíž vždy naléhavjším eliti tomuto

progresivn rostoaicímu úpadku domácí venkovské ar-

chitektury a prostého obanského umní stavitelského,

nemají-li nastati ztráty sotva odinitelné. Proto naí-

dilo ministerstvo-, aby domácí venkovské umní stavební

a tradicionelní domácí stavitelské umní mšanské do-

znávalo píšt na veškerých uilištích stavitelských

všech druh pi všech uebných oboTech, zejména i pi

projektním kreslení, pimeného a dostateiného ze-

tele, aby se tyto tradicionelní formy stavební dále vy-

víjely se stálým zetelem na novjší konstrukce a ma-

terialie, na hygienické požadavky a živoní poteby, i aby

každý návrh pihlížel k stavebnímu a krajináskému

okolí, k nmuž se harmonicky má pojiti. Školy mají za

každé píležitosti na dležitost dalšího rozvoje domá-

cího stavebního umní poukazovati a k zachování zby-

lých jeho representant psobiti, žáci mají se pi exkur-

sích pidržovati i k okreslování význaných typ sta-

vebních a pod.

Akce vykazuje se v poslední dob jistými úspchy,

vláda pomýšlí vydávati pro jednotlivé zem a kraje

illustrované publikace, žákm levn pístupné.

Vedle zachování starodávných forem stavebních mi-

nisterstvo veejných prací v srpnu 1911 podnítilo ko-

nání obasných kurs k zachování tuzemských
kroj lidových, zaruivši tetinovou subvenci

umleckoprmyslovým museím, zvelebovacím ústavm,

ženským výrobním školám a cizineckým svazm, které

by, po pípad spoleným úsilím, pro jednoíhvé zem
58*
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nebo kraje kursy takové chtly poádati. Rozumn vy-

teno tu za hlavní zásadu, že kursy smjí smovati jen

k zachování dosavadních kroj, nikoli k jejich zmnám,
a že tedy vyuování musí se obmeziti na ryze technické

zrunosti (kreslení stih, zhotovovací techniky, opravy)

a na pouování o používaných svérázných materialiích,

že vyuování smí se díti jen podle uznan vzorných

objekt z museí nebo sonkromých sbírek a uiteli, kteí

svými pedchozími studiemi prokázali zpsobilost a po-

skytují záruky, že správn vystihli tendenci tchto kurs
a budou postupovati pesn dle vytených zásad. Kursy

se mají konati v zim a co možná bez perušení pravi-

delné živnosti úastník. Nemajetným poskytnou se

potebné materialie a látky, veškeré vyrobené ped-

mty stanou se jejich majetkem. Také pi normálním

vyuování na dívích školách prmyslových má se co

možná pihlížeti k domácím lidovým krojm.

Nesnadným problémem jest zužitkování vý-

robk škol prmyslových. Nejprve prodá-

vány v míst školy, pak následkem uváznutí odbytu

školních výrobk zízeno vzorko^vé skladišt odborných

škol ministerstva obchodu ve Vídni; následkem prudké

agitace vídeských živnostník proti státní konkurenci

bylo skladišt zrušeno, výroba na všech prmyslových

uilištích co možno obmezena, školy musely znovu sá-

hnouti k odbytu místnímu, a to zase vzbudilo odpor

živnostník místních.

inny nkolikeré pokusy. Objekty zhotovené pe-

nechávány žákm za náhradu materiálu a režie, což se

však rovnž neosvdilo, žáci dílem si jich nemohli kou-

piti, dílem je prodávali za nízké ceny, a tím teprv po-

škozovali živnostníky domácí; penechávány tudíž vý-



POSLEDNÍ REFOR. VE STÁT. PRM. ŠKOL. V RAK. 821

robky proti prmrnému rabatu samostatným živnost-

níkm— snad nejkrásnjší to zpsob — , ale živnostník

odbratel bu vbec nebylo nebo jen se skrovnou po-

tebou, bu že se produkty lišily podstatn od 0'bvyklé

šablony, bu že nechtli živnostníci pevzíti risiko od-

bytu nebo byla pochybnou úvruhodnost a pod. Vy-

skytla se tudíž i snaha exportovat, to druhdy se poda-

ilo, ale píí se opt povaze školy (nelze provádti do-

datené objednávky, ídit se požadavkem zahraniního

trhu a pod.) Nyní vtšina škol prodává výrobky sou-

kromníkm, ale drží ceny tak, aby živnostníci nebyli

poškozováni. Dlužno tu lišiti výdlkové školy (koší-

káské, krajkáské), jež mají vlastn ráz výrobních sdru-

žení a kde výroba zboží odbytného je hlavním lielem,

jež zamstnávají dlníky vtšinou vycviené a prodej

pro n obstaráva-jí bez zisku a kde tedy výrobu obmezit

nelze, a vlastní odborná uilišt se cvinými dílnami:

tu potebí pejímání a provádní soukromých zakázek

podstatn obmeziti, vyrábti uebné pomcky pro jiná

uilišt, pjovati studijní práce, vzory, modely všeho

druhu snaživým živnostníkm školního obvodu, zásobo-

vati musea a veejné sbírky umleckoprmyslové vzor-

nými pracemi ze všech slohových období i moderními,

a technologická musea výrobky technických pomcek
pro maloživnostníky, restaurovati staré památky, prová-

dti vcná zaízení vlastního ústavu i uiliš žákovských,

V nové dob souhlasn se státní úpravou dodávek

naizuje se prmyslovým školám pi nákupu vlastních

poteb i pi udávání pramen pro nákupy jiným inte-

resentm dávati pednost tuzemským výrob-
km ped jinými, vyhovují-li cenou a jakostí; také pi
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koovném vyuování má býti šíena znalost tuzemských

pramen nákupních.

Udílení státních stipendií na všech prmyslových

uilištích (mimo ústední ústavy a výdlkové školy)

upravenO' jednotn s tou vdí ideou, že asi 75% sti-

pendijního úvru má se dávati nemajetným uchazem,
kteí se obracejí do školy po víceleté praktické innosti

živnostenské k doplnní svých vdomostí a zruností,

zejména za úelem samostatného usazení se nebo k dosa-

žení místa dílovedoucíhov zde pak že pednost mají sy-

nové mistr, pomocníku, továrních dlník. Tchto zásad

má dle vládní výzvy býti užíváno i pi stipendiích, vno-
vaných zemskými výbory, komorami, živnostenskými

sdruženími a pod.

Jednotlivým, neobyejn kvaliíikovaným, nemajet-

ným absolventm státních uiliš, kteí v míst

školy neb v jeho nejbližším okolí zamýšlejí otevíti samo-

statný závod živnostenský, mohou se za uritých pod-

mínek (vynikající nadání, nkolikaleté neobyejné vý-

kony v praxi, plná záruka osobními jejich vlastnostmi, že

jsou s to, živnost samostatn s úspchem provozovati

a že jsou ochotni vykonávati ji pod vlivem školy, zejm..

provádti dle daného návodu a za kontroly školních or-

gán všechny jim od školy docházející zakázky) po-

skytnouti prémie dodáním dílenského zaízení, pro

živnostníka a jednoho un potebného (krom stroj).

Výška prémie uruje se v každém pípad zvláš, pímé

ucházení se je vyloueno, návrhy smí initi jen uitelská

konference. Zaízení dílenské se penechává s poátku

jen pjkou, teprv po 3 letech pechází ve vlastnictví

obdaeného, splnil-li oekávání v nj kladená. Jde tu

arci jen o pokus v c^bmezené míe provádný.
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Co' do výstavnictví, školy, zvi. umleckoprmyslové,

poádaly výstavy svýóh žákovských prací

ojedinle i souborné výstavy, jako ve Vídni 1901, z níž

výbr výkres a dílenských výrobk potom koloval

jako koovná výstavka po etných místech tuzemska.

Školy úastnily se dále i jiných výstav, zejni. svtové

výstavy v Paíži 1900; interieury, umleckoprmyslový-

mi školami vídeskou a pražskou zhotovené, dány potom

k trvalému vystavení umleckoprmyslovým museím.

Pokro-k nastal i v umístní škol, zaízeních bez-

penostních, hygienických i humanitních, obecn zave-

deno vyuování v základech živnostenské hygieny a

obecného zdravotnictví i zamezování ú r a z v a první

pomoci pi úrazech nastalých.

XI.

Dnešní stav prmyslového školství v Rakousku.

Zízením ministerstva veejných prací Nejv. rozhod-

nutím ze dne 21. bezna 1908 pešla správa veškerého

školství prmyslového z ministerstva vyuování na mi-

nisterstvo veejných prací, v nmž takto spojeny ve-

škeré agendy didaktického, technického a hospodá-

ského zvelebování živností. Spojení toto prozatím cel-

kem se osvdilo: dána byla možnost poviti vyuovací

ústavy intensivnji nežU dosud bezprostedními úkoly

zvelebovacími pro stední stav živnostenský, pestalo

soupeení obou dotud rozdlených organism, školského

a zvelebovacího, v akcích o vzdlávání prakticky již

inného živnostnictva a pomocnictva, zjednán užší styk

se živnostenskou praxí a pizpsobení uiUš potebám

prmyslovým, zavládl vbec svžejší duch, hybnost a

podnikavost ve správ školství prmyslového.
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Není také pochyby, že novému ministerstvu s moderní

etiketou ministerstva »pracovního«, »technického« snáze

byly parlamentem povolovány finanní prostedky k vy-

budování školství prmyslového, než by se bylo podailo

ministerstvu vyuování, na mmž se vždy hledí ušetiti

co nejvíce. Stoupání státního rozpotu na školství pr-
myslové znázoruje tato tabulka (mil. K):

1896 5-510 1904 9511

1897 5-490 1905 9-703

1898 5-953 1906 10-248

1899 6-063 1907 10-804

1900 7-905 1908 14-442

1901 7-926 1909 17-869

1902 8-430 1910 16-928

1903 8-679 1911 16-438

Spotjením všelikých agend zvelebovacích v jedné

centrále nastala poteba zmniti dosavadní provisorní

statut i lenstvo ústední komise pro živnostenské vy-

uování. Komise schází se však práv tak zídka jako

díve; od konce r. 1896 mla svou první schzi v pro-

sinci 1901, pak v beznu 1904 a pak zas až v novém slo-

žení v listopadu 1909, tedy v 15 letech toliko ti krátká

zasedání.

Dalekosáhlou autonomii vynutila si i v oboru prmy-
slového školství Hali. Na základ zmocnní daného Nejv.

rozh. ze dne 7. ledna 1895 byly agendy prmyslových a

obchodních uiliš pikázány zemské školní rad, jíž dle

zemského zákona z 9. kvtna 1907 písluší »správa škol

a vychovávacích ústav v pedagogicko-didaktickém a

ekonomicko-administrativním ohledu uvnit platných zá-

kon a naízení«. Zejména jí písluší navrhovati terna pro
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císaské jmenování a pensionování editel nejen škol

stedních, nýbrž i státních škol prmyslových a vyšších

škol obchodních, jmenování uitelv na tchto školách

a editel na školách odborných a státních emeslnických,

jich potvrzování, pensionování atd., sestavování ueb-

ných osnov a ád školních i vyuo-vacích, konen sd-

lávání zákonných osnov v záležitostech školního zákono-

dárství haliského, schvalování uebných knih a pomeek
i pro školy obchodní a prmyslové, sdlávání rozpotu

pro školy státem nebo zemí vydržované i subvencované

a uveejování výroní zprávy o stavu škol zemské

školní rad podléhajících.

Jinak je správa technickohospodáského a didakti-

ckého zvelebování živností soustedna ve zvláštní sekci

ministerstva veejných prací, agendy zvelebovacího

úadu i ústav a poradního sboru pro zvelebování živ-

ností, technického pokusnictví, informaních kurs spole-

enstevních, mistrovských zkoušek a uednických vý-

stav, spoleenstevních instruktor, všelikého družstev-

nictví živnostenského i dodávek jsou zvláštním oddle-

ním téže zvelebovací sekce jako živnostenské školství a

pée o výdlkov innou nebo zanedbanou mládež (ued-

nické útulky, besídky a pod.). Školství v zemích eských,

v nmeckých zemích alpských a v slovanských zemích

východo- a jihorakouských je soustedno ve tech

zvláštních departementech; všeobecnému departementu

pidlena je ada »ministerských inspektor*.

V jednotlivých zemích byli ministerstvem vyuování

jmenováni poradci pro prmyslové vyuování pi zem-

ských vládách (v Cechách a na Morav), o jejichž draz-

njším uplatnní se však není stopy.
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Prmyslové vyuovací ústavy v Rakousku mají

za cíl bu pipravovati pro budoucí prmyslové povolání,

nebo poskytovati inným již píslušníkm další potebný
výcvik praktický i vzdlání theoretické, nebo své žáky

bez pedchozí praxe v urité živnosti úpln vycviiti.

Pesné roztídní škol dle vcných hledisek jest ovšem
tém vyloueno, jehkož tém každý ústav má individu-

elní ráz a zaízení rzným úelm hovící.

S hlediska administrativního lze prmyslové školy

tíditi na tyto skupiny:

1. Ú s t e d n í p r m y s 1 o- v é ústavy, t. j. insti-

tuce a speciální školy s vyššími úkoly a rozšíenjším

oborem psobnosti v uritých smrech. Spadají sem:

bureau uebních pomcek pro prmyslové vyuovací

ústavy

;

umleckoprmyslová škola c. k. rakouského musea

pro umní a prmysl ve Vídni s oddleními pro ornamen-

tální a figurální kreslení, pro všeobecné modelování a

nauku o tvarech, s vyššími speciálními školami pro archi-

tekturu, malíství a ezbáství a s adou speciálních

kurs, skoro vesms slab navštvovaných, s úhrnným

potem 130 žák a 83 hospitant v roce 1910—11;

utrakvistická, arci dle žactva skoro výhradn eská
umleckoprmyslová škola v Praze se všeobecnými ško-

lami pro kreslení a pro modelování, s dámskými školami

pro kreslení a malování a pro umlé vyšívání, s vyššími

speciálními školami pro dekorativní architekturu, mode-

lování, kreslení a malování, ezbáství a umlecké zpra-

cování kov a s adou kurs veerních a nedlních, s cel-

kovou návštvou 361 žák a 17 hospitant; speciální

školy pro modelování, Kreslení a malování pevážn
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figurálního smru odloueny a spojeny s umleckou aka-

demií, která pesídlila do vlastní budovy;

uebny a pokusný ústav grafický ve Vídni s oddle-

ními pro fotografii a pro živnosti knižní a illustraní, se

speciálními kursy o barevném fotografování, o moder-

ních methodách reprodukních, o barvotisku a pod. a

s odbornou pokraovací školou pro un fotografické,

celkem s 544 žáky a 186 hospitanty (s polovice dívkami).

Ve Vídni zízen též uebny a pokusný tistav pro kožní

prmysl se slab navštvovaným kursem pro koželuž-

skou technologii, který však r. 1910 jakožto samostatný

ústav zrušen a pilenn k souasn zízené státní pr-

myslové škole v XVII. okresu vídeském, a

uebny i pokusný ústav košikáský, k nmuž pile-

nny jsou 3 odborné školy (eská v Mlníce, nmecká
v Oloví a italská ve FogHanu), 9 uebných dílen koši-

káských (z nich eské v Blatné, Bezových Horách, Vo-

lyni, 2amberce, Rožnov a Val. Meziíí, a dv slovinské

ve Štyrsku a v Krasku) a 22 koovných kurs (eské

zejména v Bakov, Nekoi, Podbradech, Nalžovských

Horách, Lomnici n. L., Rokytnici, Zbraslavi a Vyzovi-

cích).

Ústedními ústavy státními ve Vídni jsou také techno-

logicko-prmyslové museum. Prmyslovou Jednotou

dolnorakouskou založené, státem vydatn subvenco-

vané a od r. 1901 postátnné, s odbornými dílnami pro

^ámenictví stavební a strojní a pro elektrotechniku,

speciálním kursem pro prmysl papírnický, 21 speciál-

ními kursy veerními a nedlními a 9 kursy obchodní

školy gremiální, celkem s 1603 žáky;

dále ústední uilišt pro ženské živnosti (s tíletou
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Školou pro umlé vyšívání, a dvouletou pro tkaní, zvlášt

gobelín), dále

nový ústav pro domácký ženský prmysl, složený

z ústedny ve Vídni (kursy pro šití, palikování a vyší-

vání), z filiálních ústav pro palikování (celkem 45,

z toho v Cechách 26, 23 nmeckých, eské v Sedlici,

Strážov a Vamberce) a pro šití (celkem 9, v Cechách 2

eské v Chrudimi a ve Skalici), z 56 »modn technických

expositur« pro hákováni (eské zejména v Bechyni, Be-
zových Horách, Chrudimi, Konicích, Mrákotín, Prost-

jov) nebo palikování nebo vyšívání (tyto skoro vesms
v Halii).

2. DruhO'U skupinu tvoí státní prmyslové
školy, zahrnující pod jednou správou vždy nkolik

typ; jsou tu kombinovány zpravidla vyšší a nižší (mi-

str0'vské) školy stavební a mechanickotechnické, k nimž

pidružují se tu a tam oddlení chemická a umleckopr-
myslová nebo i obchodní, speciální kursy pro mistry a

pomocníky, pro inženýry, montéry, hlídae parních ko-

tl, strojníky, elektrotechniky, tesae a truhláe, malíe

pokoj a dekorací, stavby železobetonové, zpracování

ovoce, živnostenské zvelebovací kursy a pod., oddlení

pro stavbu lun (v Ostí nad Labem), kursy pro výcvik

uitel kreslení nebo kursy pro uitele komerních ped-

mt na živnostenských školách ix)kraovacích, od-

dlení pro chlapce školou povinné, veejné kreslírny,

•modelovny a ítárny, díví prmyslové školy, odborné

a nkde i obchodní školy denní a pokraovací, pomoc-

nické školy veerní a nedlní. Umleckoprmyslová od-

dlení jsou (neítajíc porzné zvláštní kursy) na státních

prmyslových školách v Terstu, Inšpruce. Krakov a

Lvov.
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Státní prmyslové školy a píbuzná uilišt i nestátní

prmyslové školy s podobnou organisací jsou:

nmecké státní ve Vídni ti (v I., X. a XVII. okrese,

v X. okresu jen mistrovská, v XVII. nyní škola smru
chemickotechnického), v Linci (mistrovská a pro sta-

vební emeslníky), v Salcburce (odborná stavební a pro

stavební emeslníky), v Št. Hradci (mistrovská pro sta-

vební živnostníky a mistrovská smru mechanickotech-

nického), v ínšpruce (mistrovská stavební), v Ústí n. L.

(mistrovská, od r. 1910), v Chomutov (mis/trovská),

v Plzni (vyšší i mistrovská oddlení mechanickotechni-

ckého a stavebního a škola pro stavební emeslníky),

ipodobn v Liberci, kde však je i vyšší oddlení chemicko-

technické, dále v Brn (vyšší oddlení stavební a stroj-

nicko- i elektrotechnické, mistrovské školy oddlení me-

chanickotechnického a stavebního a škola pro stavební

emeslníky), v Zábehu (od r. 1902 postátnním soukro-

mé germanisaní školy Brassovy, vyšší mechan. -techni-

cká), v Bílsku (vyšší mechanickotechn. a chemickotechn.

a mistrovská škola pro zámeníky, tkalce a barvíe),

v Cernovicích (mistrovská stavební a truhláská a dvou-

tídní obchodní škola s pípravkou a obchodní školou

pokraovací), konen textilní uilišt v Aši a v Brn
(pemnou odborné školy tkalcovské) s tyletými vyš-

šími odbornými školami a v Brn s odbornými školami

pro pedení, tkaní a apreturu i s eským oddlením od-

. borné pokraovací školy tkalcovské;

eské státní prm. školy jsou vyšší v Praze (s odd-

lením mechanickotechnickým, stavebním i chemickým),

v Plzni {pouze první oddlení) a v Brn (pouze první

dv oddlení, vyšší škola od r. 1901) a všechny s mi-

strovskými školami tchto oddlení (krom chemického
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V Praze), v Praze a v Brn nadto se školami pro stavební

emeslníky, dále mistrovské školy eské na Smíchove
{od r. 1901 s tetím oddlením elektrotechnickým), v Par-

dubicích (od r. 1898 se školou pro stavební emeslníky)
a v C. Budjovicích (pouze odborná škola stavební i od-

borné školy pokraovací, od r. 1910); polské v Krakov
(vyšší všech tí oddlení a umleckoprmyslová pro

malíe a sochae), ve Lvov (jen odborná stavební a

umleckoprijmyslová), italská v Terstu (vyšší s tetím
oddlením pro stavbu lodí a mistrovskou školou umle-
ckoprmyslovou). Celkem 26 státních prmyslových
škol, z toho 17 nmeckých. R. 1911 nov zízeny státní

prmyslové školy v Lublani (pemnou z umlecko-
prmyslové odborné) a v Celovci (ze strojnické).

Vedle státních je vyšší zemská dolnorakouská škola

ve Vídeiském Novém Mst. Zrušeny zimní kursy sta-

vební v Praze a chemická mistrovská škola v Liberci

a v Brn zrušen i speciální kurs pro textilní prmysl ná-

sledkem zízení vyšší textilní školy v Brn.
3. Tetí skupina v organismu státního školství prmy-

slového, novjší státní školy p r c emesla
stavební a umlecká jsou dnes v Boženu, v Ce-

lovci (r. 1911 zrušena), v Bláku, Tridentu (italská),

Dín, Splitu (srbskochorvatská), školy pro sta-

vební emeslníkyv Imstu a Jaromi (ze státních

všeobecných škol emeslnických); celkem v Rakousku 7,

z- toho 4 nmecké a 2 slovanské.

4. Odborné školy pro jednotlivé obory živno-

stenské, tvoící tvrtou skupinu škol prmyslových, dlí

se opt v šest kategorií:

školy krajkáské (celkem 7), vesms nestátní,

v Halii zemské, jinde (Víde a Bregenz) soukromé;



DNEŠNÍ STAV PRMYSL. ŠKOLSTVÍ V RAKOUSKU. 831

škO'Iy pro tkalcovství a pletaství, státních

30, nestátní v Halii 2; eské jsou v Cechách (8) v Hum-
polci, v Jilemnici, Kr. Dvoe, Lomnici nad Popelkou,

Náchod, Rychnov n. Kn., Strakonicích, Ústí n. Orl.,

na Morav (2) ve Frenštát a Prostjov; nmecké
v Cechách (10) v Lanškroune, N. Bystici, Liberci, Ro-

kytnici, Rumburce, Šluknov, Krásné Líp, Starkoi,

Vrchlabí a Warnsdorf, a na Morav (5) v Novém Jiín,

Rymaov, Šumperce, Šternberk a Svitavách, ve Slez-

sku jsou ijen 3 nmecké, krom zemí eských pak jen ve

Vídni, jiné zem pedlitavské tkalcovských škol vbec
nemají;

pro zpracování d e v a je státních škol odborných 16,

z nichž eská pouze v Chrudimi, eskonmecká ve Va-

lašském Meziíí, dv polské v Halii, jedna rumunská

v Bukovin, ostatek nmecké (v Cechách Kašperské

Hory, Králíky, Kyšperk, Tachov, Volary) a italské; ne-

státních 5 (ti zemské v Hahi, dv v Korutanech);

pro kovový prmysl je 10 státních škol, z nichž

eská pouze pro umlecké zámenictví v Králové Hradci a

strojnická v Perov, ti polské a ostatek nmecké (v Ce-

chách Mikulášovice)

;

pátou skupinu odborných škol, školy »r o z m a n i-

t é h o prmyslového c í 1 e«, zastupuje 26 škol

státních a 29 nestátních; jsou tu pedevším nové od-

borné školy pro živnostenské kreslení, ve-

sms nmecké (v Cechách v Horním Litvínov), dále

odborné školy pro keramický prmysl v Bechyni

eská a v Teplicích-Šenov a ve Znojm nmecké,

sochask o-k a m e n i c k á škola v Hoicích, škola

pro zpracování drahokam v Turnov, nmecké
odborné školy u m 1 e c k o-p rumy šlová v Jablonci,
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Školy pro výrobu hudebních nástroj v KrasUcích a

Schónbachu, škola pro runí a strojní vyšívání v Kra-

slicích, pro skláství v Haid (Boru), v Kamenném
Senov, pro pozamentýrský prmysl ve Vejprtech.

celkem 3 eské a 8 nmeckých v Cechách, na Morav jen

nmecká keramická ve Znojm a v Lublani odborná škola

umlecko-prmyslová slovinská; z nestátních butež

zde uvedeny dv eské školy (denní odborná škola

zlatnická v Praze, založená obchodní komorou,

kreslírna a cviná dílna pro malíe skla a porculánu

v Teli na Morav), nmecké mstské elektrotech-
nikm v Teplicích-Šenov, etné zemské odborné

školy polské v Halii (zejména obuvnické a koší-

ka s k é) i ve Slezsku, komunální odborná škola pro

živnostenské kreslení v Pulji (italská).

Ko^nen uvádí úední seznam díví školy pr-
myslové, kuchaské a hospodyiíské, dle

ministerských normativ organisované, nestátní, a sice

tyto dle zemí: v Cechách díví prmyslové školy eské,

celkem 17, v Praze (mstská a Ženského výrobního

spolku), Brandýse n. Lab. (mstská), Budjovicích (spolku

»Ludmily«), Hoicích (»Vesna«), Hronov (»Božena Nm-
cová*), Chrudimi (Ženského výrobního spolku), Karlin

(mstská), Kolín (mstská), Kostelci n. L., Novém Byd-

žov, Pardubicích (mstské), Písku, Smíchov, Strakoni-

cích a Tábore vesms mstské a ve Vysokém Mýt (Žen-

ského klubu); nmecké v Budjovicích, Chebu, Chomu-

tov a Prachaticích; na Morav eské v Brn (»Vesna«),

Beclav, Hodonín, Mor. Ostrav (»Dobromila«), Olo-

mouci (Pottingeum), Slavkov (klášterní), Velkém Mezi-

íí (Svtlá) a Vítkovicích (»Školský spolek«), celkem

7. nmecké v Brn, v Olomouci a Moravské Ostrav,
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ve Slezsku jen dv eské, v Polské Ostrav (mstská)

a v Orlové {»Matice osvty lidové«), srbskochorvatská

pi státní škole pro emesla stavební a umlá ve Splitu,.

slovinská v Qorici, ostatek nmecké v Rakousích Dolních

(8) a Horních (1), Salcburskú (3), Štyrsku (5), v Koruta-

nec a Tyrolsku po dvou. V dívím prmyslovém školstv

je eský národ v Cechách, na Morav i ve Slezsku za-

stoupen nejetnji, nehledíme-li arci ke zrušovaným

školám emeslnickým.

5. Jako pátou kategorii prmyslového školství uvádf

úední seznam 16 c v i n ý c h dílen, až na dv dolno-

rakouské a jednu tyrolskou vesms v Halii, a skoro

vesms zemské, pro tkalce, kováe, skláe, košíkáe,,

obuvníky a truhláe.

6. Šestou skupinu tvoí všeobecné školy emeslni-
c k é, z nichž státní zbyla jen v Kladn, a konen pt
král. es. zem. škol emeslnických v Kolín, Kutné Hoe,.

Litomyšli, Ml. Boleslavi a Volyni, nkteré se zvláštními

kursy, j. v Kutné Hoe pro hlídae parních kotl a pro

truhláe a ve Volyni pro stavební živnosti. Tato k zá-

niku odsouzená kategorie škol je tedy zastoupena jen.

v Cechách a jen eskými ústavy a vtšinou zemskými —
jediná kategorie škol prmyslových, jíž království eské
se ujalo, aby ulevilo ve vydržovacích bemenech obcím..

7. Sedmou skupinu tvoí živnostenské školy

pokraovací, jež úední statistika nyní rozlišuje

v odborné a všeobecné a jichž ítají

odborných všeobecných

es. a Slovan. nm. es. a Slovan. nm.

echy 54 11 331 155

Morava 23 13 112 55

Slezsko — 3 12 35;

eská Politika v. 59
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odborných všeobecných

es. a Slovan. nm. es,. a Slovan. nm.

Hali 12 p. — 68 p. 1 p.-n.

Bukovina — — (1 rusín.-nm.) 8

Horní Rakousy — 5 — 7

Dolní Rakousy - 152 - 68

Salcbursko — 1 — 13

Tyroly a Vorarlb. — 1 (14 itals.) 27

Štýrsko — 12 — 45

Korutany — 6 — 25

Krasko 3 slovin. — 16 slovin. 4 n.-slov.

'Oorice-Gradiska — 1 it. 11 slov. 16 it.

Terst a Istrie — — 1 slov. —
Dalmácie — — 4 si.-cho. —

Na Morav jsou dále všeobecné pokraovací školy

dv eskonmecké (Beclava a Místek) a jedna polská

(Mor. Ostrava), ve Slezsku 4 polské a 1 polskonmecká.

Celkem bylo v Rakousku ve školním roce 1910/11 dle

(úedního pehledu 1340 škol pokraovacích, z toho e-
ských 531, polských 74.

8. Osmou a poslední skupinou prmyslových škol jsou

uilišt pro dvata v živnostenském povo-
lání (školy pro dvata v kreslení, stihu, esání, vaení,

•školy domácnostní a pod.), skoro vesms soukromá a

spolková, zhusta i klášterní a nadaní (v Cechách 215, na

Morav 42, ve Slezsku 12, v Halii 12, v D. Rakousích

574 a Horních 119, v celém Rakousku 1055).

Celkem je v Rakousku 2641 vyuovacích ústav pr-
myslových se 266.495 žáky a žákynmi, z ehož arci

2395 pipadá na školy pokraovací a díví se 174.242 a

.27.449 žáky a žákynmi, kdežto na ústední ústavy 8

^žákú 15.722), na státní prmyslové a pod. školy 27 (žák
17.250), na školy pro emesla stavební a umlá 7 (žák
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3730), odborné školy denní 182 (žák 25.816), cviné

dilny 16 (žák 408) a všeobecné školy emeslnické 6

s 1898 žáky, celkem tedy na denních školách 64.824 za-

psaných žák.

Ku vzdlávacím zaízením prmyslovým v Rakousku

dlužno ítati posléze ic. k. úad pro zvelebování
živností, Nejv. rozh. z 1. srpna 1910 zízený, v jehož

psobnost dle instrukce z 22. hstopadu 1910 spadá též

konati pednášky jednotliv i v cyklech, udíleti informace

a odborn podporovati prmyslové podniky co do ode-

bírání surovin, výroby i odbytu, zizovati a spravovati

vzorné výroby stední velikosti, v nichž by pod dozorem

úedního personálu inni byli misti a pomocníci za úe-
lem lepšího výcviku doasn i>ovolaní a v nichž by se

vyrábly vzorné pedmty a výkresy. Spadají sem

rovnž podobné agendy zvelebovacích ústav zemských

a komorních, zejména také informaní kursy pro spole-

enstevní funkcionáe, které k podntu spoleenstev-

ního instruktora Dra Poláka uspoádány byly nejprve

r. 1901 obchodní a živnostenskou komorou pražskou a

jichž do konce r. 1911 bylo celkem komorami, zvelebo-

vacími ústavy, spoleenstevními svazy a živnostenskou

radou moravskou poádáno celkem 58, nejvíce na Mo-
rav. K informaním kursm se mají pojiti fakultativní

zkoušky pro spoleenstevní a svazové sekretáe.

XII.

Poteby eského prmyslového školství v Cechách a na

Morav.

Našim snahám po nových školách stedních i po uni-

versit v Brn vytýkají Nmci, že by tyto školy plodily

59*
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jen nový vzdlaný proletariát, zatím oo my ani ve školství

stedním a vysokém v zemích eských iešt daleko

nevyrovnáváme se Nmcm. Tím he je však v oboru

školství prmyslového. Dostalo se nám škol prmyslo-

vých o desítiletí pozdji nežli Nmcm — zatím nmecké
škoíy v Cechách znan pisply k rozvoji a zdokonalení

prmyslu textilního, skláského, kovového, umleckého
— dosud jsme jimi obmyšleni proti Nmcm velmi

skrovn a za každo'U nov zizovanou školu esko'U

peuje vláda o kompensaci novou školou nmeckou. Ná-

klad na nmecké prmyslové školy v Cechách je vtší

nežli na eské .(1-97 mil. K proti 1-73 mil. K v roce 1911/2,

na Morav dokonce 076 mil. K nmeckých proti 02

mil. K eským), ve Slezsku není jediné eské denní školy

prmyslové, kdežto na pt státních a odborných škol

prmyslových vnuje stát ron pes 307.000 K, ani

nehledíc k nmeckým »ústedním« ústavm ve Vídni,

které mají i pro náš prmysl dležitost.

Touto opozdilostí jsme znanou mrou vinni také

sami. Nebylo u nás pevného programu, jehož splnní by-

chom se byli soustavn domáhali; podávány o tu onu

odbornou školu nesoustavné petice, za kterými nikdo

nestál; v ústední komisi pro prmyslové vyuování

mli jsme eské leny, kteí se po adu let v sezeních

komise ani neukázali, a jiné, kteí nikdy návrhem nebo

jakkoli do debaty nezasáhli; msta bývala ochotna pi-

nésti škole obti darováním stavebního místa nebo i pí-

spvku na budovu a zaízení, ale školy skuten zízené

pivodily zklamání, když nedostavil se oekávaný pí-

val ani žactva ani uitelstva tou mrou, jak je tomu pi

školách stedních; školy vykazovaly zhusta frekvenci

velmi slabou, tžko soutžíce pi velkém potu denních
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hodin vyuovacích a práci v dílnách s místními školami

stedními, dokonce s jednoduchou frekvencí; místní živ-

nostníci odboru, pro který škola byla zízena, chovali

se k ní namnoze odmítav, práv jejich dorost ji míjel

a absolventi školy nedocházejíce u nich zamstnání uchy-

lovali se jinam, asto do ciziny; snaha škol zavádti

u praktických živnostník nové vzorky textilní, klenot-

nické, truhláské tíštila se o neochotu a neporozumní

a ke všemu družily se stálé stesky, nezídka i denunciace

a novináské útoky na nekalou soutž, kterou prý škola

svými výrobky provozuje jedin oprávnnému živnost-

nictvu. Nebylo-li tomu tak všude, jist v mnoha místech

zažili editelé a uitelé škol prmyslových velmi trpké

zkušenosti. A pomry jen pomalu se zlepšují.

Potebí tedy nápravy shora i zdola. Na státu musíme

požadovati, aby eské školství prmyslové doplnil sou-

mrn s rozmachem, jehož eský prmysl pes vládní

nepíze nebo neochotu v poslední dob se dopracoval.

Velkolepý grafický prmysl eský, nejvtší v Rakousku,

potebuje, aby podobný grafický uebny a pokusný

ústav, jakého se již ped tvrt stoletím dostalo Vídni,

byl zízen v Praze pro všechny grafické odbory a ze-

jména i pro fotochemii a fotografii. Ženský prmysl do-

mácí, zejména šití šatstva a prádla, vyšívání a palikování

krajek zasluhuje samostatného ústedního ústavu v Praze,

jako jej má nejnovji Víde ve svém ústav pro ženskou

domácí práci a v ústedním ústav pro ženský prmysl.

eský textilní prmysl, jemuž se dostalo pouze 8 škol

odborných proti 11 nmeckým, žádá si zízení vyššího

uilišt, jaká mají Nmci v Brn a v Aši, v Praze nebo

v nk-terém mst východoeském, v Ústí nad Orlicí

nebo nejlépe v Hradci Králové, kde obec nabízí místo
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pro budovu a kde ministerstvo financí ke zízení školy již

svolilo.

Státní prmyslová škola v Praze pro nesmírný nával

žactva by mla 'býti rozdlena a specialisovaná, zvlášt

potebí úplných mistrovských škol pro stavební i nábyt-

kové truhláe, pro stavební i umlé zámeníky a pro

klempíe. V Praze-Holešovicích po léta již se bezúspšn
vlee jednání o prmyslovou školu oboru stavitelského.

Vyšší školy by mly býti zízeny stavitelská v Plzni a

strojnickotechnická v Pardubicích (Nmci mají v Plzni

pln organisovanou vyšší státní školu prmyslovou). Je-

diná státní emeslnická škola v Kladn naléhav již po-

tebuje pemny v mistrovskou školu strojnickou a

elektrotechnickou, pro kterou má ve vysoce vysplém
místním prmyslu a rostoucím obyvatelstvu všechny

podmínky prosperity.

Pro nkterá odvtví se jeví poteba nových eských

škol odborných. Od 30 let domáhá se odborné školy

prmysl mlynáský. Pokusy, státní i soukromé,

skonily nezdarem: zanikla odborná škola mlynáská na

státních prmyslových školách v Bílsku a na nmecké
v Brn i soukromé školy v Brucku n. M., Vídni a Badenu,

zatím co žáci z Rakouska docházejí na odbornou mly-

náskou školu v saském Dippoldiswald (zajímavo je, že

ve státech s nejmohutnjším a nejvysplejším prmy-
slem mlynáským, v Uhrách i v Americké Unii, není od-

borných škol mlynáských).

V Halii zemský výbor 1908 a v Praze spolek esko-

moravských mlyná 1910 zaídily nkolikamsíní kursy

pro výcvik technického personálu mlynáského (v Praze

též ve vdomostech obchodních). Uznává se poteba

jen odborných mlynáských škol nižší kategorie pro syny
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majitel a pachtýú menších a stedních závod, pro

kvalifikované dlníky i pro speciální školení interesent

s vyšším vzdláním technickým nebo kupeckým, kdežto

o vyšší technické vzdlání postaráno je i v mlynáství

na technikách a vyšších státních školách prmyslových.

Mají býti zízeny mlynáské školy eská v Blé, nme-
cká ve Vid. Novém Mst, polská pi státní prmyslové

škole ve Lvov.
Plzeská komora v akci na zvelebení drobnoželezá-

ské výroby na Rokyoansku a Beznicku domáhá se zí-

zení železáské školy v Rokycanech, pro kterou msto
vnovalo stavební místo a píspvek 100.000 K, s kterou

však vláda otálí pes to, že v alpských zemích akce

drobnoželezáské pohltily již daleko více penz i práce.

eský jih požaduje odbornou školu pro vyvinutý prmysl

truhláský v Pacov a Lišov — stejn by podobné školy

bylo potebí v nkterém pražském pedmstí. Mohutné

východoeské exportní obuvnictví potebovalo by od-

borné školy v Litomyšli (pi zemské škole emeslnické)

nebo ve Skuti a Holicích nebo na jiném stedisku tohoto

prmyslu, snad i v Pardubicích pi nižší státní škole

prmyslové. Obchodní komora pražská usiluje již po

dv desítiletí o školu jircháskou a barvískou pro praž-

ské rukavikáství a o postátnní své odborné školy

zlatnické.

Spoleenstvo hodiná v Praze z vlastního poinu

založilo uební dílnu a bylo by v Praze potebí úplné

odborné školy hodináské a zejména též knihaské pe-

mnou nynjší odborné pokraovací školy knihaské pi

technologickém museu. A jiné a jiné obory se hlásí o di-

daktické povznesení, prmysl perleáský, pasíský a

skláský, brašnáský, odvnický a j.
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Radu požadavk má i eská Morava: rozdlení státní

-prmyslové školy brnnské ve strojnickou a elektro-

technickou a ve stavitelskou a penesení této do nkte-

rého eského pedmstí; zízení školy elektrotechnické

a strojnické, jako na Kladn, tak i v uhelnoželezáském

revíru ostravském; mistrovské školy pro emesla sta-

vební a umlá v Olomouci; strojnické školy pro hospo-

dáské stroje v Prostjov; kamenické školy v Teli,

-obuvnické v Tebíi, truhláské v Brn; ádné vybudo-

vání eských škol textilních a pod.

Program obsáhlý, který — vbec-li — jen ponenáhlu

T3ude moci dojíti uskutenní. Prmyslové školství náleží

dosud — jak dlouho ješt asi ? — k ressortu ministerstva

veejných prací, které je eskou doménou a zdá se, že

technickou; nebylo by tedy píznivjší doby, nežH dnes,

aby eské obchodní komory ve spojení s ilejšími bohdá

•leny ústední komise pro prmyslové vyuování a

vynikajícím eským ministrem-technikem alespo z ásti

odinily újmy, jež eskému školství prmyslovému byly

zpsobeny nejen zejmou nepízní vlád let 1870, nýbrž

i tichou a vydatnou prací za vybudováním nmeckého
školství odborného v letech nejposlednjších!



o ŠKOLSTVÍ OBCHODNÍ.

NAPSAL JUDR. JOSEF GRUBER.

I.

Poátky obchodního školství v Rakousku.

Jako vbec školy pro kulturu hmotnou jsou nepo-

mrn mladšího pvodu nežli uilišt sloužící potebám

vyšší kultury duchové, tak i školy usilující o soustavné

vzdlání obchod, dorostu jsou teprv výsledkem rostou-

cích požadavk, novodobým rozmachem obchodu ná-

rodního i mezinárodního vyvolaných. Také pokusy o zi-

zování škol obchodních v Rakousku sáhají do století 18.

Již Karel VI. se prý zabýval úmyslem zíditi v zemi

školu k povznesení obchodu a technické dovednosti; za

Marie Terezie v strojnickém uilišti, Ludv. Ferd. Proko-

pem z Rabsteinu r. 1750 pro Moravu navrhovaném, mlo
se vedle kreslení, mechaniky a statiky vyuovati též

knihvedení, kupecké korespondenci, právu obchodnímu

a smnenému a djepisu i zempisu se zvláštním zete-

lem k živnostem a obchodu, po ukonení sedmileté války

v památném memorandu Kounicov z r. 1766 o zásadách

pro budoucí odborné vyuování s drazem vyteno, že

i emeslníkm a kupcm se má dostati odborného vzd-

lání, jejich povolání pimeného.
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Tmto ideám muselo dostati se tím vítanjšího pijetí,

jelikož skoro souasn kupectvo vídeské pro etné
úpadky, jichž 'vina byla shledávána také v nedostate-

ných znalostech merkantilních, žádalo u komerního
konsesu dolnorakouského, aby smlo své syny za lepším

vzdláním kupeckým posílati do obchodních stedisk

ciziny, »aby kupetí synkové na cizích trzích sloužíce

osvojili si ony vdomosti, bez nichž netoliko vlastní

úvr, nýbrž i zájem obecenstva ustavin jest ohro-

žován«. Takovými praktickými uilišti pro dorost velko-

obchodnictva bývala zprvu pedevším msta italská,

Benátky, Janov, Florenc, Milán, Pisa, jež byla dávno

ped msty nmeckými východiskem všeho vzdlání

obchodnického a kolébkou odborné literatury kupecké.

Skoro souasn vynoily se v Rakousku dva projekty

pro zavedení kupeckého vyuování. R. 1769 sama je-

suitská kolej v Št. Hradci se nabídla pevzíti uitelství

v kupeckých potech a knihvedení, »znaná to koncese

materialistickému smru doby«, a téhož roku Jan Jií

Wolf, bývalý professor mathematiky v Štrasburce,

pedložil dvorské kancelái eskorakouské plán ke zí-

zení obchodní akademie, která v ervnu r. 1770 skuten
otevena. V dvouletém vyuování mla se mládež

se všemi pomocnými vdami k obchodu potebnými tak

pipraviti, aby pi obchodních jednáních obchodu a

prmyslu vlasti jednou dobré služby konati mohla. »Ne-

bo obratný obchodník má se lišiti od kramáe, toho

se však dociluje toliko vyuováním syn tuzemských

obchodník, kteí mají pi pijímání žactva pednost, a

sice bez rozdílu náboženství*, jak se ve vyhlášce praví.

Vyuovalo se nmecké, francouzské a italské ei a

korespondenci, zempisu (a pi tom i znalosti »natu-
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ralií, zboží a mincí«), mictví, mechanice, pírodopisu,

dvojitému úetnictví, právu obchodnímu a námonímu,

pírodnímu a obanskému, praktickým vdám obchod-

ním, konen mravouce a jakési filosofické propedeu-

tice. Vedle této obchodní akademie pro zámožnjší

synky mšanské a kupecké navrhoval Wolf ješt reální

školu pro umní a manufaktury a »reální dílnu« pro

prosté emeslníky.

Ospch školy, která v Hstopadu 1770 pezvána »re-

ální obchodní akademií*, piml i jiné ústavy k zavá-

dní kupeckého vyuování, v uební osnovu tetího

roníku normální školy pojaty kupecké poty, úetnictví

a smnené právo snažil se svým píslušníkm vyhra-

diti ád jesuitský. Nicmén škola mla nepátele, hlavn

v duchovních, kteí její »innost pokládali za rušení

živnosti« (Dlaba-Qelcich). R. 1804 akademie pozbyla

rázu akademického, odborný smr pestal, jelikož od-

borné pedmty sníženy na minimum doby uební,

v uební osnovu nov zaazeno vyuování nábožen-

ství, škola podízena duchovnímu dozorci, z akademie

stala se pouhá škola reální, pokraování školy obecné.

Válené bhy zdržely arci provedení této »reform3^« do

r. 1807.

Zatím co vídeská reální obchodní akademie pomalu

dohasínala, vznikal podobný ústav v Terstu, kde

r. 1807 František I. se rozhodl zíditi »reální akademii

pro obchod« a kde opt pro válené události teprv

r. 1817 rozšíena nautická škola, r. 1751 založená, v aka-

demii obchodní a nautickou a ve školu pro architekturu.

Také na pražské technice zavedeny hned pi zalo-

žení r. 1806 pednášky merkantilní a ve Vídni r. 1815

tehdejší c. k. reální akademie pemnna ve dvoutídní
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pípravku pro polytechniku a tetí roník její v komer-
ní oddlení polytechniky. Za tímto píkladem zízena

komerní oddlení i na jiných technikách, a sice ve

Lvov, Krakov a Brn, zstala však daleko za rychlým

rozkvtem vlastních oddlení technických. Rovnž se

neosvdily pokusy vychovávati jen jaksi mimochodem
v obchodníky žactvo, neetných arci, škol reálných;

pokusm tm uinn konec r. 1851 reorganisací škol

reálných.

Byla-li nejprve pociována poteba vyšších uiliš

pipravujících pro velkoobchod, zvlášt zámoský, postu-

pem asu požadoval i stední a malý obchod, aby zí-

zenci jejich byli pro své povolání bu díve theoreticky

pipraveni nebo aspo pi praktickém vyuení nebo po

nm zárove theoreticky soustavn vzdláni.

V Rakousku již pomrn záhy poalo tudíž i pokrao-

vací vyuování obchodnické, aby se um kupeckým

poskytlo školou vzdlání, jehož se jim nemohlo dostati

od principál. Tak vznikly nejprve (1828) ve Št. Hradci

a r. 1829 ve Vid. Novém Mst a Lublani (mnohem díve
nežli ve Vídni a v Praze) obchodní školy gremiální s vy-

uováním nedlním a svátením.

V dob, kdy komerní oddlení ústav polytechni-

ckých z ekonomických píin byla navštvována jen

skrovnými hlouky vyvolenc a stedních kupeckých

uiUš veejných vbec nebylo, na dlani ležela myšlenka

uiniti kupecké vyuování pedmtem soukromého podni-

kání. První soukromou školu obchodní založil editel gre-

miální školy v Lublani Jakub Fr. Mahr r. 1834, která,

dvoutídní a s internátem spojená, záhy nabyla znané
povsti a po desítiletí navštvována se zálibou od Vla-

ch, Chorvat a Srb. R. 1840 založil velkoobchodní
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prokurista Jan Qeyer ve Vídni nedlní školu, dnešní

vyšší soukromou školu Patzeltovu, a r. 1848 Karel Miihl-

bauer rovnž ve Vídni kupeckou školu veerní.

Oplný pevrat politického a hospodáského života

v první polovici 19. století, emancipace selského stavu,

opuštní prohibiní politiky celní, vývoj železnic,

telegraf a parolodí, zakládání velikých bank, burs, ob-

chodních dom i akciových podnik prmyslových —
to vše zpsobilo, že staré formy obchodní nahrazeny

býti m ušily velkolepými tržebními pomckami moder-

ními, že proto stupovány byly nesmírn i nároky na

odborné vzdlání obchodnictva a že vedle stoupajícího

potu státních a vbec veejných úedník vyvolána

byla v život zcela nová, vždy rostoucí kategorie úed-

ník komerních pro ústavy a podniky bankovní, do-

pravní, tržební, velkoprmyslové.

Bez dkladnjší kupecké pípravy odborné hrozilo

nebezpeí, že tržba domácí a prostedkovatelská pi-

padne asem zplna lépe vycvieným cizincm. Sku-

ten shledáváme od po. 19. stol. v Rakousku veliký

píliv obchodník, speditér, prmyslník, stavebních

podnikatel a j. z Nmecka, Belgie, Itálie i z Francie

a Anglie, kteí zde jako v jakési Indii doufali lehce vy-

získati penz i poct. Vyuování cizím eem obstarávali

u nás teba jinak nevzdlaní cizinci, bohatí kupci a pr-

myslníci byH nuceni posílati své syny na vyšší obchodní

školu do Lipska.

Skoro souasn povstala tudíž v kupectvu velkých

mst ilá agitace za zízením obchodních uiliš, a to opt
pedevším pro velkoobchod. Bylo to pirozeno, jelikož

pro veliké kontoáry starý systém uednický nejdíve

se stal nemožným. Na prostonárodní ráz nových tchta
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Škol, na hromadnou produkci kupeckých sil pracovních

nebylo pomýšleno, jak již pevysoké školné nasvduje.
Školy mly býti v první ad odbornými školami pro

syny obchodních patrici, nanejvýše pro zvláš nadané

nezámožné mladíky byla zízena místa nadaní.

Rozhodlo se tedy nejprve nmecké obchodnictvo

v Praze (1856) a pozdji i ve Vídni (1857) a Styr. Hradci

(1863) pikroiti k založení obchodních akademií jakožto

iistaví[ od velkoobchodnictva organisovaných, vydržo-

vaných a vedených a pro jeho dorost urených. Stát

spokojoval se udlením koncesse a všeobecným právem
dohlédacím, neposkytoval sice podpory, ale neobmezo-

val též — na vdk vydržovatelm — školy ve svobod
jejich zaízení a vedení. Správy škol hledly také do-

stati pro své ústavy výborné síly uitelské, nelitujíce

nákladu na slušné platy a nepetžujíce uitel nemír-

ným potem hodin, a tak zejména pražská obchodní

akademie byla za prvního editele svého Arenze vzor-

nou školou pro celou monarchii.

V Praze již v letech 1830 len obchodního ped-
stavenstva (nynjší obchodní grémium) Jan Bachheibl

dával podnt ke zízení obchodní školy, roku 1845

konána v Prmyslové Jednot pednáška o »nutnosti

zízení uebného a vzdlávacího ústavu pro nastá-

vající kupce v Praze« (ukazováno bylo, že tetina

toho, co se zde ron pímo vyhodí za vyuování
soukromé, a tvrtina toho, co se vyplýtvá na dti,

které svá nejkrásnjší léta asto bez užitku ztráví v ui-

lištích ciziny, dostaovalo by k nejlepšímu a nejbohat-

šímu zaízení domácího uilišt obchodního), r. 1849

utvoil se v obchodním pedstavenstvu k opatování

finanních prostedk pro zamýšlené obchodní uilišt
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komitét, který v beznu 1849 vydal provolání k veške-

rému stavu obchodnickému a továrnickému v Cechách,

aby upsána byla suma potebná. Výsledkem bylo, že

upsán obnos 12.000 zl., nedostaující ke zízení vtšího

ústavu obchodního. Obchodní pedstavenstvo obmezilo

se tudíž zatím na ást svého programu a otevelo

19. dubna 1850 »nedlní školu pro un obchodní«, která

trvá dosud jako kupecká odborná škola (nmecká) ob-

chodního grémia Pražského. Pokraováno však zárove

ve sbírkách pro vyšší ústav obchodní, a když r. 1855

dosaženo základního fondu 44,211 zl, 47 kr., usneseno

zíditi po vzoru lipské akademie v Praze vyšší školu

obchodní, za jejíhož editele povolán professor obchodní

školy v Lipsku Karel Arenz a jež o jmeninách císa-

ských dnem 4. íjna 1856 slavnostn pod názvem »vyšší

obchodní škola« byla otevena. Ústav dlil se ve 3 ro-
níky (do r. 1864 s pípravkou), pijetí pedpokládalo

absolvování nižší školy stední, a vyuovalo se ob-

chodní nauce, arithmetice, obchodnímu zempisu a dje-

pisu, pírodopisu, chemii, fysice, zbožíznalství, národ-

nímu hospodáství, nauce právní, moderním jazykm
a jejich literatue a krasopisu.

Ve Vídni teprv v roce otevení pražské nmecké
obchodní akademie došlo k podntu v obchodní komoe
danému, že utvoil se zakladatelský komitét, který však

potom bhem pouhých tí msíc opatil plných

352.780 zl. konv. m, pro aktivování ústavu, který 4. ledna

1858 oteven a záhy umístn ve vlastní budov, pímo
pepychov zaízené. Odchyln od pražské akademie

požadovala vídeská zprvu absolvování úplné školy

stední a byla tedy zamýšlena, by i ne pojmenována,

jako vysoká škola obchodní. Avšak ponvadž pi teh-



848 POÁTKY OBCHODNÍHO ŠKOLSTVÍ V RAKOUSKU.

dejším pouze tíletém studiu na universitách a techni-

icách i malém potu stedních škol s dostateným potem
míst pro jejich absolventy nebylo pedem nadje na

dostatenou frekvenci akademie tmito absolventy, byly

vlastní akademii pedsunuty dv tídy pípravné pro

absolventy nižších stedních škol, jimž mly nahrazovati

vyšší stední školu praktickým studiem, pouze úelm
komerního vyuování sloužícím (zejm. vynecháním

klasických jazyk). 2ákovský materiál prvého roníku

vlastní akademie byl tedy velmi rozmanitý: maturitanti

gymnasií a reálek i absolventi pípravky, zvláš

v jazycích a potech lépe pipravení. Když však po-

zdji pijímáni po pijímací zkoušce i žáci s necelou

nižší stední školou a gros žactva byli slabší absolventi

nižších stedních škol, bylo po ideálu vysoké obchodní

školy veta.

V r, 1863 následovala posléze »akademie pro obchod

a prmysl« ve Š t. Hradci, opt zcela originálního

složení: tíletá pípravka, která nahrazovala pro ab-

solventy obecných škol nižší školu stední, a tíletá

vlastní akademie se dvma skupinami žactva, jednou

pro vzdlání pevážn komerní, druhou pro prmy-
slové a v této opt dv pododdlení, mechanické a che-

mické. Jisté pedmty, zejm. obecn vzdlávací (jazyky,

íysika, kontor) byly všem žákm spolené. Tato složitá

osnova uební, domnle velmi praktická, se však ne-

osvdila.

O kupecký výcvik dorostu v stedních a menších

obchodech, které pece iní 95% všech podnik obchod-

ních, nebylo postaráno le neetnými školami po-

kraovacími, kde um detailních obchod kupe-

ckých dostávalo se v málo hodinách týdn skrovného
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v5^uování V pedmtech kupeckých. Vlastní pípravné

kupecké vzdlávání dorostu, který chtl vnovati se

obchodu, zstaveno bylo soukromým školám, od

let 1845. zvláš etn zakládaným. Tak vznikly »sou-

kromé obchodní školy« ve Vídni, Št. Hradci, Salcburce,

Brn, Ces. Líp, Praze (r. 1856 Antonín Skivan, r. 1868

Adolf Nocar) a j., dílem jednoroní, vtšinou však dvou-

leté, v nichž vedle nejdležitjších vdomostí kupeckých

vyuováno i nco málo z pedmt obecn vzdlávacích.

Jednotlivé z tchto ústav za nesnadných pomr do-

sáhly dobrých výsledk, takže z nich vyšli mnozí kory-

feové stavu obchodnického a etní obchodníci s povd-

kem vzpomínají znamenitého výcviku, jakého v nich

nabyli. Cím více však- rostla poptávka po komern
vzdlaných silách pracovních, tím více stoupala jejich

návštva, tím výnosnjším byly podobné podniky, tím

více množil se jich poet a klesala jejich vnitní hodnota.

Akoliv na tchto školách na frekventanty nebylo kla-

deno co do pedchozího vzdlání žádných nárok, chtlo

se obecenstvu imponovati vytením vysokého cíle ueb-

ního, jehož ovšem dosaženo býti nemohlo. Stát obme-

zoval se na udlení koncesse, pi níž hlavní vcí byla

politická zachovalost, jinak se o n skoro ani nestaral.

Nepíznivý obrat v obchodním školství, zejména

vyšším, zpsobilo udlení práva na jednoroní dobro-

volnickou službu ve vojšt (1868). Ped rokem 1868 vy-

hledávaly obchodní akademie jinoši, kteí se skuten
z rozhodnutí rodiny nebo z vnitní náklonnosti chtli

vnovati obchodu — po r. 1868 právo dobrovolnické

zpsobovalo obchodním akademiím, jako stedním ško-

lám vbec, píval žactva, jehož pedchozí vzdlání bylo

slabší a jehož snahy nesly se ne za obchodem, nýbrž

eská Politika. V. 60
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za tím, aby co nejsnáze dosaženo bylo práva dobrovol-

nického. S druhé strany nutila správa vojenská pibrati

v uební osnovu pedmty, jichž by v odborném uiUšti

obchodním zcela dobe bylo lze postrádati a jež vedly

k obmezení potu hodin pedmt odborných, ponvadž

o prodloužení doby vyuovací nebylo ei z dvod
finanních. Nadbytek žactva vedl k peplování tíd,

jež .bylo rovnž vyuovacímu úspchu na závadu

(r. 1873—74 bylo na Pražské obchodní akademii nmecké
465 žák pouze v 6 oddleních ili prmrn 78 v kaž-

dém oddlení).

Následkem piznání dobrovolnického práva musel

stát zvýšiti svou ingerenci vi obchodním akademiím.

Ministr vyuování Dr. Stremayr svolal proto r. 1872

anketu, jejíž výsledkem byly tyto požadavky: Veejné

obchodní školy, které iní pro své absolventy nárok na

jednoroní dobrovolnickou službu vojenskou, musejí

míti ráz vyšších tíd školy stední. Školy smjí tedy

pijímati jen žáky se vzdláním nižší stední nebo m-
šanské školy, musejí býti tíleté se závrenou zkou-

škou abiturientskou, ve tídách smí býti nejvýše po

50 žácích, uební síly musejí býti kvalifikovány pro ku-

pecké nauky nebo pro obory, na všeobecných stedních

školách zavedené, a býti pro ústav trvale dosazeny, školy

mjtež dostatené místnosti a pomcky vyuovací a

butež podrobeny pravidelné inspekci zemské školní

rady, zejména pi pijímání a propouštní žactva a pi

zkouškách. Ústavm s takovouto organisací udlí se

právo vydávati obecn platná vysvdení, z ehož plyne

pak pro jejich absolventy právo dobrovolnické.

Nával na obchodní akademie, jako na gymnasia i re-

álky, dobrovolnickým právem podnícený, vzbudil i v ji-
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ných místech zakládací ruch, diktovaný také potebami

národnostními. Kdežto dosavadní akademie byly ve-

sms nmecké, vzniká nyní r. 1872 eskoslovanská ob-

chodní akademie v Praze, r. 1874 italská stední obchod-

ní škola v Tridentu, po nich opt r. 1879 nmecká ob-

chodní akademie v Inšpruce a r. 1882 v Linci, téhož

roku druhá eská v Chrudimi. Stát nekonal vlivu ani na

volbu sídel nových akademií ani na ujednocení organi-

sace, každý ústav ml nový, dle všech dosavadních

sdlaný a ode všech odlišný organisaní statut i osno-

vu uební. Stát obmezil se jen na vydání zkušebních

pedpis pro uitelstvo na vyšších obchodních školách

(r. 1870) a ve Vídni i v Praze zízeny zkušební komise,

pilenné zprvu zkušebním komisím pro školy reálné,

od r. 1884 pak samostatné. Pro pipuštní ke zkoušce

stailo absolvování vyšší stední školy nebo i nižší

s dvouletým nejmén kursem na nkteré škole obchodní.

O pedchozí obchodní praxi nebylo ei.
Toliko v Dolních Rakousích tém souasn upra-

veno obchodní školství zákonodárstvím zemským. Zá-

kon z 27. února 1873 ^ z. . 36 o školách obchodních

rozlišoval obchodní školy veejné, t. j. s právem vydár

váti státn platná vysvdení, a soukromé. Veškeré

školy obchodní podrobeny dozoru státnímu, na školách

obchodních pipuštny též uební kursy prmyslové,

žádají-li toho místní pomry a dje-li se prmyslové

vyuování bez úkoru rozsahu a smru vyuování ob-

chodního. Veejné obchodní školy mly býti tíleté

školy stední pro vzdlání jak odborné, tak vyšší všcr

obecné (toto se zetelem k potebám stavu obchodního),

pro pijetí pedepsáno absolvování nižší stední školy a

pijímací zkouška pro absolventy škol mšanských,

60*
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zavedena dobrovolná zkouška na odchodnou ped
zvláštní komisí, pro uitele pedmt akademiím s ji-

nými stedními školami spolených pedepsána kvalifi-

kace jako pro stedoškolské professory, jiní museli se

podrobiti zvláštní zkoušce, le by ministr kandidátovi

pro vynikající výkony školské nebo obchodn-praktické

udlil dispens. Soukromé školy musejí býti výslovn za

soukromé oznaeny, také jejich uební osnova však

podléhá schválení zemské školní rady ve srozumní

s obchodní komorou, pro editele pedepsána plná ui-

telská kvalifikace, vyuování musí trvati alespo jedno

pololetí.

Zkoušky na odchodnou byly na vídeské obchodní

akademii r. 1882 zastaveny; hlásilof se k nim ím dále

skrovnji žák, protože se složením* zkoušek nebyly

spojeny žádné výhody nebo práva, a zavedeno jen vy-

svdení na odchodnou.

V touž dobu spadá též Czedikv pokus utvoiti z ví-

deské akademie obchodní vysokou školu jako nejvyšší

ústední uilišt pro všechen život obchodní a dopravní.

R. 1872 k Czedikovu návrhu zízena z dosavadní dvou-

leté pípravky, která nikterak nemohla soutžiti s vyšší

reálkou nebo dokonce gymnasiem, a z prvé tídy aka-

demie nová trojtídní obchodní škola stední, a z druhé

tídy akademie a speciálních kurs nové uilišt, r. 1873

nazvané vysokou školou obchodní, složenou ze tí od-

dlení: pro bankovnictví (vetn obchod hypotekár-

ních a pojišovacích), pro obchod se zbožím (vetn ob-

chodu spediního, loaského a továrního) a pro komu-

nikace (železnice, pošta, telegraf). Škola byla dvouletá,

pro ádné žáky vyhledávalo se vysvdení zralosti škol

stedních (nebo v prvních letech u jiných uchaze
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zkouška pijímací a vk 18 let), žáci mimoádní, jakými

byli vtšinou posluchai kurs komunikaních, dostá-

vali jen vysvdení frekvenní. Panoval princip svo-

body vyuovací i uební, na konci každého semestru

byly však zkoušky prospchové a po absolvování písná

zkouška diplomová, pro službu železniní, poštovní a

telegrafní byly zvláštní zkoušky ped zkušebními ko-

misemi, jež dosazovalo ministerstvo obchodu a správy

železniní. Pokus o vysokou školu obchodní roztíštil se

o finanní potíže ve vleklé krisi hospodáské let 1873—6,

také se neosvdila uební svoboda, jíž bylo posluchai

namnoze zneužíváno, a nestejnomrnost žákovského ma-

teriálu. R. 1877 Spolek vídeské obchodní akademie

vysokou obchodní školu zrušil a petvoil ústav dle

pražského vzoru v tíletou odbornou školu, na nižší

stední škole vybudovanou, pod názvem »vídeská ob-

chodní akademie«. Jednotlivé ásti programu bývalé

vysoké školy uskutenny pak v jiné form; min. ob-

chodu zídilo kurs pro úedníky poštovní, r. 1882 Klub

rakouských železniních úedník dosud trvající pokra-

ovací školu pro železniní úedníky, jednotlivé kursy

jiné, pojišovací, dopravní a pod., pevzaty odbornými

spolky kupeckými. Doasn zízeny i na pražské n-

mecké obchodní akademii v 1. 1872—7 kursy pro úed-

nictvo poštovní a železniní.

II.

Vývoj obchodního školství rakouského od r. 1888.

Do r. 1888 dl se vývoj obchodního školství v Ra-

kousku zcela autonomn. Vyšších obchodních škol bylo

10, dvoiitídních 30 a pokraovacích 62, ne vesms v pí-
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hodných místech, dvoutídní z polovice ve Vídni (11)

a v Praze (4), a vesms rzn organisovaných, beze vzá-

jemného stinku, bez jednotných uebných pomcek,
s uiteU 40 až 45hodinným vyuováním petíženými.

V tu dobu pejal referát obchodních škol v minister-

stvu vyuování Haymerle, který v Qautschovi nalezl

ministra, pro vtší státní ingerenci a rozvoj obchodního

školství zaujatého, a v professoru vídeské obchodní

akademie Dru Karlu Zehdenovi oddaného spolupracov-

níka. Pt rok po ástené aspo organisaci pokraova-

cího školství, prmyslového i obchodního, poíná tudíž

i soustavnjší a pronikavjší ingerence vlády ve škol-

ství obchodní. Aby se pedevším nabylo pehledu o sku-

tených pomrech školství obchodního, zízena r. 1888

v ministerstvu vyuování pro veškerá obchodní uilišt

ústední inspekce, jíž poven Zehden, a bhem roku

podrobeny veškeré dvou- a trojtídní obchodní školy

a vtšina pokraovacích poprvc státní inspekci uitel-

skými odborníky jakožto vládními komisai. Výsled-

kem bylo, že uznána byla poteba co možná jednotné a

úelné organisace obchodních škol, zjednání vhodných

pomcek uebných a odborného výcviku sil uitelských.

Shledalo se, že správné jest staré rozdlení škol dle

kategorií obchodu, pro které jsou ureny — obchod

velký, stední a drobný — ve

a) vyšší obchodní školy pro vzdlání po-

mocných sil velkoobchodu, které mají zárove v spe-

ciálných kursech o bankovnictví, pojišfovatelství, do-

pravnictví, celnictví a pod. pro osoby již v obchodní

praxi se nalézající, a v kursech abiturientských peovati

o vzdlávací poteby nad cíle vyšších obchodních škol

jdoucí,
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b) V nižší obchodní školy denní pro stední

obchod a

c) ve školy pokraovací pro un kupecké. Pro

každou z tchto kategorií mla se navrhnouti zvláštní

normální uební osnova, tak aby pi nepíliš

vysokém uebním cíli intensivním vyuováním velká

vtšina žactva dosáhla vdní za všech okolností spo-

lehlivého. Kostrou uební osnovy uinny komerní

pedmty a ei. Normální uební osnova a normál-
ní statut mly se pokusmo zavésti na jednom i n-
kolika ústavech, a jestliže by se osvdily, znenáhla i na

všech ostatních; jich pijetí bylo uinno podmínkou

schválení ústav a udlení subvencí.

Msta, komory i kupecká grémia v ad mst se sku-

ten odhodlala zíditi nové ústavy dle normálních sta-

nov a osnov uebních a zabezpeiti je i finann pe-

vzetím záruky za vydržovací výdaje subvencemi jiných

initel neuhrazené. Nejvtší zakladatelský duch nastal

v zemích eských; nové trojtídní vyšší obchodní školy

s pípravkou založeny v 1. 1890—1897 výhradn v Ce-

chách a na Morav — eské v Prostjov (1894), Brn
(1895), Král. Hradci (1895) a Plzni (1896), nmecké po

obchodních akademiích v Linci (1882) a Inšpruku nov
v Ostí n./L. (1889), Liberci (1893), Olomouci (1894), Brn
(1895) a rovnž v Plzni (1896). Starší obchodní akade-

mie v Št. Hradci, Inšpruku a Linci i nmecká v Praze

pizpsobily více mén rovnž své uební osnovy dle

místních poteb novým normativm.

Dvoutídní obchodní školy zakládány v 1. 1890—97

pevahou v mstech eskonmeckých — Jablonci (1891),

Most, Teplicích, Budjovicích (1892), Warnsdorf (1893),

eské Líp — pak v Opav (1894), v jiných zemích jen
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porznu — Baden a Wels, Božen a Celovec — eské
založeny zatím jen v Mlníce (1894) a v Kolín (1897).

Trojtídní obchodní školy pokraovací s 8 týd. hodi-

nami vyuovacími založeny v týchž letech rovnž pe-
devším v mstech nmeckoeských (Podmokly, Dín,
Teplice, Karlovy Vary, Cheb, Litomice, Ústí n./L.,

Budjovice), pak jenom v Linci a Salcburce, pro ostat-

ní, které mly do r. 1890 vtšinou týdn jen 2—4 hodiny

vyuovací, zavedena pro pechod uební osnova se

6 hod. vyu. týdn. Od r. 1896 lze íci, že normální

uební osnovy pro každou z jmenovaných tí kategorií

obchodních škol byly na vtšin škol v platnosti.

Normální uební osnovy dále umožnily vydávání
uebnic pro jednotlivé typy škol obchodních, kdežto

dosud bud zvláštních uebnic pro obchodní školy vbec
nebylo nebo je vydávali uitelé velikých ústav jen pro

potebu vlastních uiliš.

Tetí dležitou reformní otázkou bylo vzdlání
sil uitelských. Proíessoi na vyšších školách

mli dosud po vtšin stejnou nebo podobnou kvalifikaci

jako professoi škol stedních. Pouze pro komerní na-

uky vyžadovala se zkouška ped státní komisí z t. zv.

obchodních vd dle zastaralého ádu r. 1870 vydaného.

Nauku o národním hospodáství a zákonodárství obsta-

rávali (nezídka jen jako vedlejší zamstnání) doktoi
práv, zejména advokáti.

Pro uitele na dvou tídních školách obchodních

byl vydán nový ád zkušební (na. min. vyu. z 25.

záí 1892 . 18309), který (dosud platný) rozdluje ped-
mty zkušební na skupinu pedmt ryze obchodních

(úetnictví, korrespondence a práce komptoirní, kupe-

cké poty, nauka obchodní a smne.) a skupinu ped-
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met pírodovdeckých (zbožíznalství ve spojení s pí-

rodopisem a fysikou, obch. zempis). Jako pedbžné

vzdlání se pro obchodní skupinu žádalo absolvování

nižší školy stední a líplné vyšší školy (akademie) ob-

chodní a nejmén tíletá kontorní praxe v obchod se

zbožím nebo bankovním; pro pírodovdeckou skupinu

absolvování chemickotechnického oddkní vyšší státní

prmyslové školy a tíletá praxe odborná. Uitelé škol

mšanských a kandidáti uitelství pro školy stední

z obor pírodovdeckých musí se pro tuto skupinu pod-

robiti jen doplovací zkoušce ze zbožíznalství a obch.

zempisu.

Pro vyšší obchodní školy r. 1899 vydán nový zku-

šební pedpis, jenž podobn rozlišoval dv skupiny ped-

mt zkušebních, obchodní a pírodovdeckou. Poža-

davky co do pedchozího vzdlání a odborné kvalifikace

kandidát byly, pokud se theoretických studií týe,

u pedmt obchodních stejné jako u dvoutídek, toliko

kontorní praxe žádala se pro akademie tyletá, kdežto

pro kandidáty pírodovdecké skupiny požadovalo se

absolvování university, jesthže kandidát vzdlával se

v chemii a složil kollokvia ze zbožíznalství, mikroskopie,

chemické a mechanické technologie, nebo druhá státní

zkouška na chemickém odboru nkteré vysoké školy

technické a kollokvia ze zbožíznalství a mikroskopie.

Kdo složih zkoušku pro školy dvoutídní, mohli doplo-

vací zkouškou dosíci uitelského oprávnní pro vyšší

školy obchodní.

Reforma zkušebního ádu z r. 1899 záhy se ukázala

vadnou: pro píHšnou rznorodost pedmt v skupin

prvé shrnutých a dalekosáhlé požadavky pi zkou-
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škách nejen že výsledky byly v celku nepíznivé, nýbrž

i celé zkoušce podrobovali se kandidáti jen ídkou vý-

jimkou, dosahujíce uitelského oprávnní pro vyšší školy

toliko oklikou pes zkoušku na dvojtídky s následovní

potom zkouškou doplovací. Ješt vtší rznorodost

pi zkušební skupin pírodovdecké pak dokonce inila

zkušebního kandidáta zde zjevem výjimeným. Konen
bylo potebí nové zkušební skupiny pro moderní jazyky,

kde byla pi rychlém vznikání nových a nových akade-

mií a dvoutídek nejvtší nouze o zpsobilé uitele.

R. 1905 prodlouženo dále studium na obchodních aka-

demiích ze tí na tyi léta, uební látka prohloubena

a zvýšeny požadavky co do pijímání žactva, a tím

stupovány i požadavky na úrove odborného vdní
uitelstva obchodních akademií. R. 1905 konána tudíž ve

Vídni anketa o reform zkušebního ádu, po jejímž vý-

sledku byl naízením min. vyuování z 24. kvtna 1907

. z. . 135 vydán skuten nový pedpis o zkou-
škách kandidát uitelského úadu na vyšších
školách obchodních naizující, že zpsobilost pro vyuo-
vání jazyku vyuovacímu, zempisu a djepisu, mathe-

matice a pírodním vdám prokazuje se vysvdením
uitelské zpsobilosti z týchž pedmt pro stední školy,

která mže býti po pípad doplnna zkouškami z ob-

chodního zempisu a djepisu, z kupecké a politické

arithmetiky, zbožíznalství a mechanické technologie,

kdežto zpsobilost pro uitelský úad obchodních ped-
mt a moderních jazyk dlužno prokázati zvláštní

zkouškou. Jsou dv zkušební skupiny. Pedmtem prvé

jest obchodní nauka, knihvedení, obchodní korespon-

dence a kontorní práce a kupecká arithmetika a vedlej-

šími pedmty právo obchodní, smnené a živnostenské
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a politická ekonomie, hlavními pedmty druhé skupiny

pak jest nkterá z moderních eí (italština, franina,

angliina, ruština) a obchodní korespondence v dotyné

ei a vedlejším pedmtem základy obchodní nauky a

knihvedení. Pro pipuštní ke zkoušce ve skupin ob-

chodních pedmtu se požaduje absolvování úplné nižší

školy stední a úplné veejné obchodní akademie i ab-

solvování abiturientského kursu na obchodní akademii

po stedoškolské maturit, dále dvouletá uspokojivá

kontorní praxe velkoobchodní nebo bankovní a konen
absolvování dvouletého studia vysokoškolského návšt-

vou pednášek a složením kollokvií z filosofie, paedago-

giky a literárních djin na universit a pednášek i cvi-

ení ze všeobecné a mezinárodní obchodní nauky, z knih-

vedení, obchodní korespondence a kontorních prací,

pednášek o kupecké a politické arithmetice, o encyklo-

pedii vd právních a státních, o právu obchodním a sm-
neném i o politické ekonomii a konen speciálních

obchodn technických pednášek a cviení z oboru želez-

nictví, celnictví a tarifnictví, námonictví, bankovnictví

a bursovnictví, pojišfovatelství a j. Pro všechny tyto

pednášky a cviení, pokud není již beztoho o n postará-

no na universitách a vysokých školách technických ve

Vídni a v Praze nebo na exportní akademii vídeské,

slíbeno uiniti opatení zvláštní. Pro druhou skupinu

pedepsáno tyleté studium dotyného moderního ja-

zyka i jazyka vyuovacího na universit, prkaz o úasti

v praktických cvieních jazykových v kursech nebo

semináích, pednášky o filosofii, paedagogice, jazyce

vyuovacím a djinách jeho literatury. Mohou se dále

kandidátovi uznati i rovnocenná studia na vysokých

školách zahraniních.
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Zkouška se skládá z domácí práce, klausurní zkou-

šky, ústní zkoušky a u kandidát, kteí nebyli dosud

v uitelství inní, ze zkušební lekce. Kandidáti nebo

uitelé dotyných pedmt na stedních školách mo-
hou se k dosažení uitelské zpsobilosti podrobiti do-

plovacím zkouškám z tchto pedmt: obchodní zem-
pis, obchodní djepis, kupecká arithmetika, politická

arithmetika, zbožíznalství a mechanická technologie,

cizojazyná obchodní korespondence. Uitelé zkoušení

z první (obchodní) skupiny zkušební mohou se podro-

biti rozšiovacím zkouškám z politické arithmetiky,

práva obchodního, smneného a živnostenského a z po-

litické ekonomie s požadavky hlubšími nežli pi zkoušce

ze skupiny prvé, kde tyto pedmty jsou jen vedlejšími.

Odstrann dosavadní pedpis, že uitelé zkoušení pro

dvoutídky mohou doplovacími zkouškami dojíti opráv-

nní i pro školy vyšší, a nevyhovno požadavku uitel-

stva dvoutídek, aby pro uitele obchodních nauk na

denních obchodních školách bez rozdílu platilo totéž

vzdlání, táž zkouška a táž zkušební komise, naopak

zkušební ád z r. 1892 pro dvoutídky nechán prozatím

beze zmny.

III.

Vývoj eských akademií obchodních.

V eském národ obchod dlouho byl zanedbáván, a

kdo z našinc jej zaali provozovati, odnárodovali se

pi hospodáském vzestupu podobn jako vtší podnika-

telé prmysloví. Bylo teba zápasiti proti pedsudkm,
»aby se dobyl prchod pravd, že s nesmírnou jest ško-

dou, když Cechové zanedbáváme obchodu, a že Cech

obchodník zstati mže a zstati má vrným vlasti sy-
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nem« (Em. Tonner). Zásluha o, ekli bychom, obchod-

nické uvdomní národa písluší Antonínu Skivanovi

(nar. 1808 v Krucemburku v Železných Horách), který

vyuiv se obchodu pišel v 20 letech do Prahy a vzdlav

se sám co nejdkladnji, ihned pomýšlel také, aby úin-

koval na vzdlání jiných, a záhy stal se hledaným uite-

lem. Mezi etnými jeho žáky byl Jindich Fiigner, jehož

pomníky jsou Živnostenská banka a budova Sokola

v Praze. Pobyv pak nkolik let jako obchodník na venku,

pesthoval se Skivan r. 1848 do Prahy, kde bezmála

tyicetileté jeho psobení zjednalo mu název »otce

eského obchodnictva*. Sám vlastního obchodu sice

nezaložil, nebylo však po celý ten as v Praze ani v Ce-

chách vbec ani na Morav podniku, jen ponkud k ob-

chodu se nesoucího, aby tam nebyl Skivan alespo

rádcem, a novým záložnám a jiným ústavm penžním,

obchodním a prmyslovým dostávalo se teprv jaksi

vyššího posvcení, když tam bylo jméno Skivanovo

alespo jako pehlížitele út. Tonner jej zove takoka

tehdy »nejvyšším úetním království Ceského« (v ei
pi odhalení pamtní desky Skivanovy v Ržové ulici).

Skivan však psobil i jako uitel slovem i písmem.

Založil v r. 1856 v Praze vlastní obchodní školu, kde

od r. 1861 také první eské pednášky se ujaly, r. 1850

vydal první spis úetnický nákladem skoro jen vyproše-

ným, a další etné spisy jeho tvoí slušnou a cennou

bibliotéku. Píle tím obdivuhodnjší, jelikož bylo tvoiti

nové eské názvosloví obchodnické! Na žáky své p-
sobil Skivan dkladn také v ohledu mravním a národ-

ním a zástup jeho žák vytvoil znenáhla mohutné jádro

eského obchodnictva, které v r. 1862 v »Merkuru« utvo-

ilo si první stavovské svoje stedisko. Uilišt Skir
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vanovo bylo dosti dlouho jediným pramenem odborného

vzdlání pro eský obchodní dorost v jazyce eském.
Znenáhla také jiná obchodní uilišt soukromá jala se

vyuovati své žactvo v kursech eských.

Soukromá uilišt ovšem nedostaovala a více a

více pociována poteba vyššího obchodního ústavu e-
ského, který by vedle vdomostí odborných poskytoval

i potebné obchodníku vzdlání všeobecné. Pokrao-
vací i vyšší obchodní škola Pražského pedstavenstva

obchodního byly sice zízeny z jmní obchodnictva

pražského vbec, tedy z valné ásti i z penz eských,

avšak jediným vyuovacím jazykem jejich byla nm-
ina. Když marný byly pro odpor obchodního grémia

snahy i samého eského žákovstva pražské obchodní

akademie (1863) i nového eského Obchodnického spolku

»Merkuru«, aby na školách grémiem zízených šeteno

bylo rovnoprávnosti národní a dokonce jen aby na aka-

demii eština byla pojata mezi uebné pedmty povin-

né, jakým byla na p. i franina, uinil ve schzi »Mer-

kuru« 15. bezna 1870 jednatel spolku, knihkupec Jan

Otto návrh, aby se uinily pípravné kroky k založení

samostatné eské obchodní akademie, »která by stejnou

mrou sloužila i požadavkm vyššího vzdlání i pro-

spchu národnosti naší«. Návrh jednohlasn pijat,

»Merkur« za pomoci znalc vykonal práce pípravné,

dalšího vedení pak ujal se prozatímní »Sbor pro zízení

a vydržování eskoslovanské akademie obchodní v Pra-

ze*, který sestoupiv se na radnici staromstské 3. er-

vence 1871 opatil od místodržitelství schválení stanov

sboru, od zemské školní rady schválení zizovací listiny

a uební osnovy nové akademie. Na veejné provolání

z 5. bezna 1872, jež podepsali m. j. také Palacký, Rie-
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ger, Sladkovský, Eduard a Julius Qrégrové, Tomáš

erný, Otakar Zeithamnier, bylo do polou dubna poji-

štno píspvk 20.000 zl., dne 14. dubna zvolen první

výbor správní v ele s Aloisem Olivou a Janem Ottou,

dne 2. dubna kurátorstvo akademie v ele se školním

radou Josefem Wenzigem. Pro ústav najato první po-

schodí obecního domu na Malém námstí staromstském

. 4, které pro úely školské upraveno, a dne 7. íjna

1872 ústav tichou domácí slavností zahájen. Dne 8. íjna

poalo pravidelné vyuování se 135 žáky pihlášenými

ve dvou tídách paralelních.

Sbor professorský vybrán skoro vesms z muž
znamenitých. Za editele nové eskoslovanské obchodní

akademie v Praze zvolen byl výborem spolku Emanuel

Tonner, professor pi vyšší díví škole pražské, ostat-

ními professory ustanoveni pak Jos. Smolík, druhdy

professor mathematiky na vyšší reálce v Pardubicích,

posléz professor pi obecním gymnasiu reálném na Malé

Stran — pro potáství kupecké; Ferd. Schulz — pro

jazyky eský a nmecký; Dr. Jos. Beneš, advokát praž-

ský — pro zákonodárství obchodní; docent na technice

pražské a editel školy sladovnické Ant. Blohoubek —
pro lubu, technologii luební a nauku o zboží; redaktor

asopisu »Právník« Dr. Jaromír Hanl — pro hospodá-

ství národní; professor pi eských reálných školách

pražských Jos. Erben — pro statistiku obchodní; prof.

pi reálném gymnasiu pražském Alois Studnika — pro

kreslení a technologii mechanickou; prof. pi obecním

reálném gymnasiu pražském Frant. Nekut — pro píro-

dopis; P. Jan K- Škoda — pro náboženství; Jan Otakar

Pražák — pro tsnopis; Frant. Dolejška — pro kraso-

pis; docent na universit a technice Jos. Kolá — pro
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jazyk ruský; spisovatel Jos. Sládek — pro jazyk an-

glický a Dr. Jind. Malý — pro jazyk vlaský, pozdji

ješt prof. álský pro úetnictví, Sobslav Pinkas pro

francouzský jazyk a následkem nutného zízení para-

lelky Dr. M. Ková pro zempis a Fr. A. Slavík pro ja-

zyky eský a nmecký. V druhém školním roce pi-

stoupil Dr. Jaroslav Goll pro zempis a djepis. Po od-

chodu Hanlov na nov utvoenou universitu do Zá-

heba v r. 1874 zaujal místo professora národního ho-

spodáství a po resignaci Erbenov výklady o statistice

obchodní Dr. Albín Bráf, uitelem franiny stal se Josef

Sládek, ruštiny Jan Vávra.

R. 1880 odešel Dr. Goll jako mimoádný professor

na universitu a r. 1882 Bráf, doporuiv za svého ná-

stupce Jos. Kaizla. Avšak i tento, byv jmenován rovnž

mimoádným professorem universitním, vzdal se r. 1883

vyuování hospodáství národního a obchodní statistiky

na akademii a byl nahrazen Dr. Frant. Fiedlerem, tehdy

koncipistou zemského výboru král. eského. V lednu

1886 byl Bráf po resignaci prof. Dra Fr. Studniky zvo-

len místopedsedou Sboru pro vydržování obchodní

akademie a pedsedou kuratoria akademie.

Již druhá výroní zpráva pinesla ped školními

zprávami sta prof. Dra Jaromíra Hanla o krisích ob-

chodních, tetí zpráva lánek Ferd. Schulze o bankéích

v starovkých Athénách, tvrtá Bráfv lánek O skla-

dištích veejných, devátá Dra Jos. Beneše o kupeckých

poukázkách, dvanáctá Jana Ot. Pražáka »Ctyicet let

tsnopisu eského (s pehledem soustav cizích)*, trnáctá

(1885/6) Dra í^ežábka Ostrovy Fidžijské, osmnáctá e
Tonnerovu pi odhalení pamtní desky Antonínu Ski-

vanovi, dvacátá Režábkovo »Zemdlství v Italil« atd.
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Akademie skládala se pvodn z dvou roník s pí-

pravkou. Novou vyuovací osnovou z r. 1877 však od-

siranna pípravka a vyuování zaízeno na 3 povinné

roníky, k pedmtm dosavadním (úetnictví, kupe-

ckému potáství, nauce o zboží, obchodnímu zákono-

dárství, národnímu hospodáství, pírodozpytu a lub,

zempisu a djepisu, jazykm, krasopisu a tsnopisu)

pistoupila zejména dobrovda, nauka obchodní, potá-
ství obecné, obchodní statistika a luební technologie.

Sotva rok po založení ústavu nastal však povstný

poprask na burse vídeské (v kvtnu 1873) a všeobecný

úpadek nkolikaletého »rozkvtu národohospodáského*

zpsobil zejména obecné váznutí obchodu, nedvru a

úzkostlivost a zniil náhle bývalé píznivé vyhlídky od-

chovanc škol obchodních. Následky ukázaly se ihned

v klesnutí potu žactva a zmenšení píjm školy. V as
nejhorší tísn poskytlo vydatné pomoci tehdejší zastu-

pitelstvo pražské bezplatným penecháním místností

v obecním dom a založením 12 stipendií pro nemajetné

píslušníky, a podobn i nkteré eské okresy, obce,

záložny a prmyslové podniky. R. 1874 udlil první sub-

venci státní ministr obchodu Banhans obnosem 2000 zl.

na sbírky a pomcky uební, od r. 1879 pak pravideln

již ministerstvo vyuování roním obnosem stoupajícím

od 500 zl. na 1000 zl. v r. 1883 a 3500 zl. v r. 1893. Zem-

ské subvence dostalo se obchodní akademii eskoslo-

vanské od r. 1888 obnosem 3000 zl. a od roku následují-

cího 4000 zl. Obrat k lepšímu v návštv školy datuje

se teprv od minima žák (72) v roce 1879 po dokonáno

pemn školy v ústav trojtídní a udlení práva dobro-

volnického jejím absolventm. Žactva zaalo akademii

pibývati až do potu 304 v roce 1884 a po optném

Ceiká Politika. V. 5^
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klesnutí íslice následkem cukrovarské krise v polovici

let 1880. (minimum 189 v r. 1887) stoupala frekvence

ústavu rok co rok nepetržit.

Pibývání poslucha, které s peplováním tíd pi-

nášelo pebytky penžní, zpsobovalo však potíže míst-

nostní. Dosavadní místnosti vbec nikdy se nehodily

k úelm školským, ani polohou samého domu upro-

sted nejhojnjší vozby ani vnitním zaízením ani ohle-

dy zdravotnickými. Po bezvýsledném jednání s obcí

Pražskou správní výbor po návrhu J. Otty se usnesl,

aby se ústav sám pokusil o zbudování vlastního domu,

pro njž pak obcí byly penechány parcely staveništ

z bývalé trestnice svatováclavské. Dne 9. íjna 1892,

dvacet let po svém založení, pesídlila akademie slav-

nostn do nové budovy v ulici Resslov.

Pibývání posluchastva na eskoslovanské obchod-

ní akademii bylo vyvoláno nejen hospodáským sílením

národa eského, nýbrž i jednak piením dobrovolni-

ckého práva absolventm obchodních akademií, jednak

od poátku let 188U pijímáním absolvent škol mšan-
ských, jichž pevaha pak nutn zpsobila snížení ueb-
ných výsledk na akademiích. Ani zizování nových

obchodních akademií po eském venkov v letech 1890

nesnížilo frekvenci na eskoslovanské obchodní aka-

demu pražské. Teprv stížení pijímacích podmínek pro

absolventy škol mšanských r. 1900/1 a potomní zave-

dení t. zv. tytídní kompromisní organisace a odtud

pocházející zdražení studia na obchodních akademiích

snížilo siln frekvenci se 601 na 420 poslucha, od

r. 1906/7 však eskoslovanské obchodní akademii

s rozptím eských ústav penžních i vznikem eských
velkozávod prmyslových a obchodních posluchastva
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tou mrou pibývá, že v tyicátém roce svého trvání

(1911/2) ítala všech poslucha 1370, o 219 více nežli

stará obchodní akademie vídeská a jen o 410 mén
nežli všech ostatních 6 eských obchodních akademií

v Cechách i na Morav dohromady.

Zatím provedeny v akademii znané reformy vnitní.

R. 1906 zízeno pi eskoslovanské obchodní aka-

demii oddlení díví s uebnou osnovou na základ

ryze tyíídní organisace s 50 pijatými žákynmi

prvního roníku, r. 1909/10 zízen abiturientský
kurs, aby se elilo okolnosti, že abiturienti eských

stedních škol uchylovali se tak hromadn do abiturient-

ského kursu pi obchodní akademii nmecké v Praze,

že tam musila býti zizována paralelní oddlení pro abi-

turienty eské národnosti. Pevysoká frekvence všech

oddlení akademie donutila k tomu, že r. 1909 zízena

expositura v Soukenické ulici, kam peloženo 10

tíd s 350 posluchai, kdežto 18 tíd zstalo ve vlastní

budov v ulici Resslov. Téhož roku poádán plroní

kurs pro úedníky a zízence dlnických pojišoven
za souinnosti eského obchodního musea dle uebné

osnovy ministerstvem vyuování upravené.

Ceskoslovanská obchodní akademie v Praze patí

k nejvtším vzdlávacím ústavm odborným v celé íši

a k nejdležitjším našim institucím národním. Školné

inilo a iní 240 K.

Druhou v ad vyšších eských škol obchodních jest

obchodní akademie chrudimská. Obec chrudimská

r. 1881 pi zizování odborné školy devaské v Chru-

dimi usnesla se žádati vládu, aby s odbornou školou byl

spojen i kurs obchodní, a když ministerstvo se rozhodn

stavlo proti sluování obchodního vyuování s prmy-

61*
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šlovým, žádala obec vládu, aby v Chrudimi byla zí-

zena souasn s odbornou školou prmyslovou zvláštní

státní škola obchodní. Ministerstvo zízení státní školy

sice zamítlo, pislíbilo však škole, bude-li zízena m-
stem, státní subvenci a za jistých dalších podmínek prá-

vo veejnosti. Usnesla se tudíž obec zíditi akademii

dle vzoru akademie linecké vlastním nákladem a ústav

dnem 16. listopadu 1882 prvním roníkem se 43 žáky

v domech obanské záložny chrudimské zahájen. Sou-

asn otevena i kupecká škola pokraovací a doasn
i úetnický bh pro dorost. R. 1885 dostalo se akademii,

nyní již úplné tíleté, s právem veejnosti i práva k od-

bývání zkoušek maturitních, kteréž sice pi-

sply k povznesení vážnosti akademie, se kterými však

akademie ciirudimská zstala osamocena, protože pi

krátké studijní dob obchodních akademií byla pípra-

vami k maturitní zkoušce zmaena valná ást posled-

ního roníku, jíž s lepším prospchem dalo se intensiv-

nji užíti ku vzdláváni dalšímu, nikoliv k opakování

látky již probrané. Proto k naléhání vlády maturitní

zkoušky r. 1898 uinny dobrovolnými a pi potomní

peslabé úasti žák pak r. 1902 odstranny úpln

K. 1893 dostalo se akademii od msta nové budovy

Osnova uební souhlasila celkem s osnovami ostatních

akademií, vynechána však statistika a dobrovda, pi-

dáno cviení v chemické laboratoi a vnováno více ho-

din národohospodáské mathematice a arithmetice. An-

gliina, ruština a tsnopis byly pedmty nepovinnými.

Školné, pvodn 50 zL, bylo pozdji zvýšeno na 80 zl.

a pak na 200 K, výdaje subvencemi a školným nekryté

hradila obec jednak z výtžku mstské spoitelny, jed-

nak z vlastních píjm.
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Od kvtna 1911 akademie i s pokraovací školou a

s kursem abiturientským, r. 1910 zízeným, pešla do

správy státní a s ní celý sbor uitelský, a kompromisní

organisace dosavadní nahrazena istou tytídní, pi

které veškeí nov vstupující žáci ze stedních škol

i mšanských pijímají se do roníku prvého. Kupecká

pokraovací škola promnna souasn ze dvojtídní

na trojtídní.

K založení vyšší obchodní školy v Hradci Krá-
lové vnoval tamjší záložní úvrní ústav na pamt
251etého trvání svého 10.000 zl., naež ustavil se zvláštní

»sbor pro zízení a udržování obch. akademie v Hradci

Králové«, který však ustoupil po pání ministerstva

jakožto vlastní vydržovatelce ústavu obci. Obec za-

vázala se hraditi poteby ústavu, jinakými píjmy ne-

kryté, opatovati potebné školní místnosti i je-

jich udržování, ištní, osvtlení a vytápní. Škola ote-

vena prvním roníkem se 42 žáky dne 15. záí 1895

v místnostech díve gymnasijních v mstském dom;
již r. 1897 dostalo se jí však od msta vlastní budovy,

Školné inilo v pípravce 50 zl.; v ronících ádných

pvodn 80 zl., od r. 1899 200 K ron. R. 1902/3 škola

provedla ryzí tytídní reorganisaci, souasn udlen

vládou ústavu titul obchodní akademie. Od r. 1896 je

s akademií spojena trojtídní kupecká škola pokraovací.

V Plzni již r. 1886 zízena byla zásluhou tamj-

šího Klubu eských obchodník dvoutídní škola ob-

chodní s veerním bhem a odborným kursení pro dámy.

Již 1889 dalo však ministerstvo kuratoriu školy pokyn,

aby zízena byla v Plzni vyšší obchodní škola o 3 ro-

nících, jejíž schodky by zásadn uhrazovala obec a s níž

by spojena byla pokraovací škola kupecká, dosud ob-
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chodním grémiem plzeským vydržovaná. Roku násle-

dujícího však ministerstvo, které jalo se zatím usilovn

podporovati zakládání dvoutídních škol obchodních,

doporuovalo, aby obchodní škola Plzeská zstala

ústavem dvoutídním s nepatrnými zmnami ve zízení

a aby pi ústav zízen byl kurs ku píprav absolvent

k dobrovolnické zkoušce. R. 1896/7 zmnna byla však

dosavadní dvoutídní obchodní škola, již r. 1892 pejalo

m.sto, ve vyšší (trojtídní) školu obchodní, pi níž

zízena byla jednoroní pípravka.

Na Morav nebylo do polou let 1890 vbec denní

školy obchodní rázu veejného. Poteby obchodnického

vzdlávání obstarávala soukromá obchodní škola Rupri-

chova, s níž byla spojena nmecká, r. 1856 zízená (po-

kraovací) »odborná obchodní škola obchodního grémia

brnnského* potud, že oba ústavy mly spolené editel-

ství, uitele a místnosti. eské školy nebylo ani jediné.

Teprv 1894 zídilo msto Prostjov k podntu

tamního klubu samostatných eských obchodník svým
nákladem trojtídní vyšší obchodní školu eskou. Sou-

asn zízena byla také nmecká vyšší obchodní škola

v Olomouci a rok po tom druhá nmecká vyšší

obchodní škola v Brn, ob obchodní a živnostenskou

komorou olomouckou a brnnskou.

Mstská vyšší obchodní Škola v Prostjov
umístna s poátku v budov eské zemské vyšší reálky,

od r. 1897 však v budov samostatné. Roku 1897 zí-

zena pi ústav kupecká škola pokraovací trojtídní

s vyuováním pouze odpoledním ve dny všední, pi níž

obas zízeno i díví oddlení. Prostjovská škola byla

první z eských škol obchodních, která se odhodlala

k nové reform ryze tytídní; stát také vdn uznal
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tuto pístupnost vládním zámrm na zdokonalení vyš-

šího školství obchodního, udliv škole název akademie

a stupíovav svou subvenci z pvodních 4000 K na

8950 K v r. 1900 a postupn až na 20.000 K. Školné

(200 K) nezvýšeno, mimoádní žáci platí školného 300 K
ron. R. 1903 zízen u prostjovské akademie zimní

kurs pro vzdlání uitel na obchodních školách pokra-

ovacích, r. 1904 poato s úetními kursy pro samo-

statné živnostníky, r. 1907 zízeny odborné jednoroní

kursy oddlen pro dívky a pro muže, r. 1910 kurs abi-

turientský. Roku 1901 oteven pro studující obchodní

akademie v Prostjov studentský konvikt (internát),

zprvu v bývalé budov gymnasijní, od r. 1904 v budov
vlastní, kde postupn rozšiován až na 80 chovanc.

R. 1909 však bylo vládou naízeno, aby internát nebyl

pokládán za organickou souást akademie, nýbrž aby

jeho správa byla vedena samostatn, na akademii nezá-

visle, následkem ehož internát od akademie koncern

školního r. 1911 úpln odlouen.

Zízení eské obchodní školy vyšší v Brn, o niž

zejména v Obchodnické jednot brnnské od let bylo

usilováno (zízeny byly aspo zvláštní kursy eské

z obchodních vd), umožnil pražský velkoobchodník J.

Neff darem 10.000 zl., naež, když se byl v dubnu 1895

utvoil »Spolek pro vydržování eské obchodní školy

v Brn«, byla vyšší eská obchodní škola v Brn po

schválení statutu a osnovy s pispním Ústední Matice

školské 1. íjna 1895 s 59 ádnými žáky otevena. Pro

školu zakoupen dm, zízena pi ní zvláštní kupecká

škola pokraovací. Správu školy vedlo zvláštní kurato-

rium. Od 1. záí 1908 pevzata byla obchodní akademie

brnnská za podmínek díve se spolkem, zemským vý-
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borem moravským a obchodní komorou brnnskou

smluvených spolu s kupeckou školou pokraovací do

správy státní. Aby se udrželo stálé spojení mezi aka-

demií a kruhy obchodními a prmyslovými, má býti dle

ministerského vynesení pi akademii ustaven po-

radní sbor ze zástupc obchodnictva, který má k vy-

zvání vlády i z vlastního podntu podávati dobrozdání

ve všech dležitých záležitostech, organisace vyuování

se týkajících, a zejména i peovati o to, zdali vyuování

v pedmtech ryze obchodních vyhovuje potebám

praxe. Jednotliví delegovaní lenové poradního sboru

mohou tudíž vyuováni býti pítomni.

Brnnská akademie poádá od r. 1907 kursy pro od-

borné vzdlání úedník dlnických úrazoven a nemo-

cenských pokladen ku pání ministerstev vyuování

a vnitra. Kursy jsou ptimsíní v zim, pvodn veer,

pozdji dva dny v týdnu. Od r. 1910 zízen i jednoroní

kurs abiturientský.

Školného platí se ron 200 K (pro osvobozování platí

pravidla jako na státních školách stedních), na kursu

abiturientském 240 K, na kurse pojišovacím jen zá-

pisné 20 K-

Peplnní eskoslovanské obchodní akademie a do-

asná místnostní kalamita její, která donutila ke zízení

její expositury, vzbudila hlasy po zízení druhé eské
obchodní akademie v obvod velké Prahy. R. 1909

tudíž obecní zastupitelstvo v Karlin zídilo mst-
skou vyšší obchodní školu dle ryzí organisace ty-
tídní, otevevši ji hned se dvma roníky, v adaptova-

ném Nadaním dom Srncov. R. 1910 zízen pi škole

jednoroní obchodn dopravní kurs pro abiturienty

stedních a vyšších odborných škol, a téhož roku ve-



DNEŠNÍ ÚPRAVA OBCHOD. ŠKOL. V RAKOUSKU. 873

erní kurs celn dopravní, který byl r. 1911 vystídán

veerním kursem železnintarifním. Krom toho po-

ádán pi ústav r. 1910 praktický tímsíní kurs

správné eštiny a r. 1912 šestinedlní veerní obchodní

kurs pro zahradníky. Tetím školním rokem ústav do-

plnn na tyi roníky, obdržel právo veejnosti a titul

obchodní akademie a jeho absolventi právo jednoroní

služby vojenské. Ústav má po ruce krásné, bohaté

sbírky obchodního musea gremiálního a krom toho

i samostatné sbírky školní.

IV.

Dnešní úprava obchodního školství v Rakousku.

V oboru školství obchodního státní správa daleko

více pímo spoléhala na svépomocný poin interesent

nežli u tíd výrobních, »Jef pomr kupectva ke škole

obchodní jednodušší, stejnomrnjší a netrpí rozporem

zájm, jaký tak zhusta se vyskytuje v kruzích prmysl-

ník naproti školám prmyslovým. etné jsou tudíž ve

všech zemích píklady, že obchodníci sami opatují

hmotné prostedky k velikým vyuovacím ústavm

obchodním, kdežto ídké jsou pípady, kde totéž iní

prmyslníci pro uilišt prmyslová; etná obchodní

uilišt jsou s to, udržovati se vysokým školným svých

návštvník, zídka však dokážou to školy prmyslové;

asto najdou se soukromí podnikatelé k zakládání škol

obchodních, kdežto zídka dje se nco podobného u pr-

myslových uiliš.* Proto také bez výjimky ve všech

zemích kulturních pinášejí se pro odborné vyuování

prmyslových výrobc nepomrn, vtší obti z pro-

stedk veejných, nežli pro odborné vyuování obchod-

Ceská Politika. V. ^2
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ník, proto také ve všech zemích kupectvo vtšinousamo uhrazovalo náklady svjch uiliš, odborných buívysokým školným bud zakládáním škol korporaaních
Z toho však, že obchodní školství vzniklo ze soukro-mého pocnu Jednotlivc, spolkii, grémií, mést a p d a

vážné T^f^^T^' " "*" "^ ^°"^™'"^' '^'^""'^ -tnévazné vady jeho pro žactvo, uitelstvo i celý úspécha vyznám vyuování.

Na vyšších školách obchodních je píliš vysokéskolne (na nmeckých obchodních akademiích v Pra-ze a ve V.dni 300 K, na eskoslov. obch. akademii v Pra-ze_240 K, na jiných obch. akademiích pravidlem 200 Kocne) a toto školné se jen zídka promíjí, ímž velkýPocet nadaných žáku se školám odcizuje. Také knihy

školách'."
'

"'"'' '"''"' '''''' "'' - >'"ý^^

vatelu, aby vyuovaní trvalo co nejmén let s co nej-
vets,m poetem týdenních hodin vyuovacích, takže ža-ctvo byva Petžováno 7-8 hodinami denního vyuo-

Soukromý ráz škol nutí nebo svádí vydržovatele

lamm pedchozím, k petžování uitelstva a ustanovo-
ván, etných, zhusta se mnících P o m o c n ý c h sil ui-
telských pro paralelky.

Jednotlivé školy jsou úpln isolovány, znané rz-
nost, ve vyuovací osnov znesnadiiují pechod žactva
7- ústavu na ústav, o spoleném státu uitelském vbec
nen, rec, vzájemná evnivost konkurenní a obava pedzmensen,m potu žactva pekáží provádní reíorem ji-
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miž by se požadavky pro pijetí zvýšily, doba uební

prodloužila nebo vyuování stalo intensivnjším.

Školy zakládají se nahodilým poinem místních

interesent bez uritého plánu; bývají školy tam, kde

jich není práv potebí, kdežto jiné širé kraje s daleko

vtší potebou jich nemají.

Všemu školství obchodnímu vadí pak celkový ne-

dostatek škol tchto, malá pée o odborné vzdlání a

výchovu uitelstva, nedostatek vhodných pomcek ueb-
ních, škodlivé vlivy místní a osobní.

Kdežto díve kupecké kruhy dožadovaly se naprosté

nezávislosti obchodního školství na stát, závady, které

byly spojeny s dosavadním autonomním rázem škol, a fi-

nanní tíse, v které se ocitly i školy díve finann

pevn stojící následkem stoupání plat a pensijních ná-

rok uitelských, zmenšováním potu žactva ve tídách

i jinými reformami od- správy vyuovací jakožto pod-

mínka státní subvence nebo práva veejnosti zavádnými,

vzbudily v posledním desítiletí požadavek, aby obchod-

ní školství bylo organisováno státem nebo zemí,

tedy postátnno (nebo pozemštno) podobným zp-
sobem jako odborné školství prmyslové, aby zmi-

zel jeho výdlkáský ráz, aby zabezpeeno bylo

stálé a odborn dokonale vzdlané uitelstvo a aby

snížení školného i nezávislost na finanním výsledku

a osobních protekcích zbavily školství obchodní,

zejména vyšší, povahy njakého útoišt pro žáky,

kteí na gymnasiích nebo reálkách uením nebo chová-

ním nevyhovovali a kteí majíce dost penžních pro-

stedk, pomocí vyšších škol obchodních nejsnadnjším

zpsobem hledí dosíci vlastního cíle svého, práva na

jednoroní službu vojenskou. Státní správa vyuovací
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znenáhla vyhovuje této snaze, bu že školy vbec ve

státní správu pejímá nebo že na jiných systemisuje

státní místa pro editele a jednotlivé uitelské síly, vy-

hrazujíc si jejich obsazování (Olomouc, Krakov, Inšpruk,

Božen, Trident). K pvodním pouze dvma státním ško-

lám obchodním — obchodní sekci c. k. obchodní a nau-

tické akademie v Terstu a obchodní dvoutídce spojené

se státní prmyslovou školou v Cernovicích — pejal

stát ve správu svoji v posledním desítiletí obchodní aka-

demie ve Štýrském Hradci, Lvov, Brn '(eskou i nme-
ckou) a Chrudimi a dvoutídní školy v Opav a ve

Splitu. Akademie státní jsou vesms organisovány jako

tyleté, se všemi jsou spojeny abiturientské kursy a

obchodní školy pokraovací, v Št. Hradci i dvoutídky

chlapecká a díví.

Nestátní obchodní školy dle normálních stanov mají

zizovány býti píšt jen od veejných initel (obcí, sre-

mií, obch. komor, zemí), kteí mají pevzíti ruení za

schodky i za pensijní nároky uitel definitivn ustano-

vených. Stanovy upravují veškeré povinnosti, ale také

veškerá práva len uitelského sboru, obyejn podob-

n, jako jest tomu u professor státních škol stedních.

Definitivní ustanovení nebo disciplinární propuštní ui-

telských sil podléhá potvrzení ministerstva, jemuž odpo-

vídá editel za stav, v jakém se ústav nalézá. K bezpro-

stední správ a dohledu, jakož i k péi o zájmy uilišt

zízeno bývá kuratorium, skládající se ze zástupc státu,

zem, komory, obce, grémia a j. initel na vydržování

školy pispívajících. Peuje se vždy více o to, aby školy

opateny byly dostaten uebnými pomckami, jako

jsou knihovna uitelská a žákovská, vzorné pisárny,

sbírka zempisná, íysikální, pírodopisná, chemická
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laborato, sbírka technologických aparát, sbírky

zboží. Poet žák do jedné tídy pijatých nesmí pi

nových školách vyšších pesahovati 40, pi kursech pak

20. Pokud místo staí, pipouštjí se též mimoádní žáci,

t. j. ti, kteí nemají potebných vdomostí pedbžných,

nebo kteí chtjí navštvovati jen jednotlivé pedmty.
Nestátním obchodním školám udílí ministerstvo prá-

vo veejnosti, jestliže jejich organisace, složení, kvalifi-

kace i platy uitelstva i umístní a výkony ústavu hoví

v celku požadavkm, jaké se kladou na státní ústavy

téže kategorie, a poskytuje jim za týchž podmínek

i subvence státní, jestliže nadto ješt škole pispívají

i jiní veejní initelé, na trvání školy interesovaní (ko-

mory, obce, zem).

Nejvyšší správa obchodního školství v Rakousku

písluší — mimo exportní akademii c. k. rakouského ob-

chodního musea, která spadá pod ministerstvo obchodu

— v psobnost ministerstva vyuování, kdežto díve

ob ministerstva vyvíjela v oboru prmyslového i ob-

chodního vyuování innost soubžnou. Souinnost mi-

nisterstva obchodu zahrnuje nyní vliv na zizování a or-

ganisování obchodních uiliš, zvlášt pokud jde o otázku

poteby pi zakládání nových škol a organisátorských

opatení s hlediska obchodní a prmyslové praxe. Od

r. 1908 je potebí v leckterých smrech i spolupsobení

tehdy zízeného ministerstva veejných prací, v jehož

psobnost spadá nyní i technické a hospodáské zvele-

bování živností, zejména v píin obchodních škol po-

kraovacích, které jsou vlastn odbornými školami po-

kraovacími pro un živností obchodních.

Jakožto poradní orgány jsou ministerstvu vyuování

nápomocny obchodní a živn. komory, kuratoria, správní
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a dozorí výbory a pod. jednotlivých škol, do nichž po-

volávají se pedevším zástupcové prmyslu a obchodu

i initel školu subvencemi podporujících a které u škol

státních nemají le zjednávati kontakt školy s praxí.

Nade všemi státními i nestátními školami obchodními

— nad tmito, i když nemají práva veejnosti aniž státní

subvence — vykonává ministerstvo vyuování dozorí

právo, jehož orgány jsou pro vyšší a dvoutídní obchodní

školy c. k. ústední inspektoi pro kupecké vyuování

se sídlem ve Vídni, zvláštní inspektoi pro eské obchod-

ní akademie a dvoutídky, v HaHi a Dolních Rakousích

c. k. zemští školní inspektoi; pro samostatné obchodní

školy pokraovací zvláštní státní komisai z ad uitel-

stva denních škol, konen i zvláštní inspektoi soukro-

mých škol obchodních. Díve bývali jmenováni zvláštní

inspektoi pro jednotlivé školy.

V.

Jednotlivé kategorie obchodních škol: kupecké školy

pokraovací.

Týž povlovný postup jako pi denních školách ob-

chodních spatujeme až do let osmdesátých pi obchod-

ním, školství pokraovacím. Byly sice tu a tam zizo-

vány uednické školy obchodní, ty však zpravidla záhy

opt zanikaly a byly teprv po letech znovu na trvalej-

ších základech zaizovány. »Vývoj této kategorie škol

poskytuje obraz boje, v nmž principálové tvrdošíjn brá-

ní zájm svých proti zájmm ubohýcii u. 2e by tchto

škol vbec bylo potebí, o tom nebylo sporu, ale státi

nemly nic, zejména málo asu.« Vyuování obmezováno

bylo na co nejmenší poet týdenních hodin vyuovacích.
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a to nejradji v nedli odpoledne a nanejvýš ješt v n-
který všední den veer; v nedlní škole spatován byl

nadto pohodlný dozor nad uni v jejich volném ase.

Školy s 5—óhodinným vyuováním odpoledne dn všed-

ních byly výjimkou, v uebních osnovách byly nejroz-

manitjší kuriosity. Jednotným rysem tchto škol byla

skoro jen jejich bídná návštva; výsledky odpovídaly

pak tmto pomríim (Zehden).

Z této doby pocházejí a dosud — namnoze ve zm-
nné dokonalejší form — se udržely nejstarší známé

obchodní školy pokraovací v Cechách, v Liberci (spo-

jená nyní s vyšší školou obchodní) z r. 1854, v Karlin

z r. 1866, v Teplicích z r. 1866, v Dín (založená ob-

chodním spolkem) z r. 1871, v Litomicích z r. 1872,

v Novém Bydžov z r. 1875, v Most z r. 1875, v Chebu

z r. 1879, v Ces. Líp z r. 1881, v Budjovicích z r. 1889

a v Chrudimi r. 1882 — mimo Karlín, N. Bydžov a Chru-

dim vesms s vyuovacím jazykem nmeckým.

Veškeré ostatní obchodní školy pokraovací vznikly

teprv, když min. na. ze dne 24. února 1883 . 3674 no-

vou organisací pokraovacího školství vbec položeny

byly k rozvoji školství tohoto základy píznivjší.

Vyteny byly netoliko zásady pro organisaci a státní

subvencování tchto škol, nýbrž vydán zárove i nor-

mální statut, který má sloužiti za vzor pi organisací

tchto škol.

V mstech s dvoutídními nebo vyššími obchodními

školami bývají pokraovací školy kupecké zpravidla

spojeny co do místností i uitelských sil s tmito, nkde
(v Bílsku, Cernovicích) s uilišti prmyslovými. Jinak

jsou kupecké pokraovací školy samostatnými uilišti
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s vlastním školním výborem, vlastní správou a vlastním

uitelstvem, jež bývá tu bráno z uitel škol mšan-
ských neb obecných, pro které se co do komerních

pedmtíi zaizují 4—ónedlní feriální kursy na vyšších

nebo dvoutídních školách obchodních. V píin zem-
pisu, vyuovací ei a potu vyhovují uitelské síly škol

mšanských dokonale.

První uební osnova škol pokraovacích z r. 1889,

pipouštjící týdenní vyuování 8- i jen óhodinové, na-

hrazena min. výn. z 24. února 1910 . 7720 novou uební

osnovou s tíletým vyuováním a 8 hod. týdn. Školní

a disciplinární ád vydán byl r. 1906 spolený s prmy-
slovými školami pokraovacími.

Jedinou zemí, v které obchodní školství vbec a

tedy i pokraovací záhy již bylo upraveno zákonem,

jsou Dolní Rakousy, kde zemský zákon z 28. listopadu

1868 z. z. . 23 o živnostenských školách pokraovacích

byl zákonem z 2. bezna 1873 z. z. . 35 rozšíen i na ku-

pecké školy a zmnn posléze pronikav novým záko-

nem z 30. listopadu 1907 z. z. . 171 a novelou jeho z 24.

dubna 1909 z. z. . 67. Zvláštní decentralisovan orga-

nisace požívá gremiální obchodní škola vídeského ku-

pectva se 26 oddleními místními a 25 speciálními kursy

dle jednotlivých odvtví obchodních. V okresích, kde je

mnoho u s nenmeckou eí mateskou, pedchází

pokraovací škole pípravka.

V Cechách je stále ješt ada mst, jež by dle potu

svýchu kupeckých mohla zcela dobe býti sídly ku-

peckých škol pokraovacích, a stále ješt poet nme-
ckých kupeckýchu na školách pokraovacích jest

v kiklavém nepomru s potem u eských. V sa-

motné Praze trvalo teprv od r. 1886 zvláštní kupecké
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oddlení pi mstských pokraovacích školách živno-

stenských, snahy pímti staré obchodní grémium Praž-

sky ke zízení eské obchodní školy pokraovací tí-

štily se o odpor nmecké jeho správy a teprv po zízeni

Nového obchodního grémia v Praze r. 1894 otevena jím

hned r. 1895 v Praze samostatná eská odborná pokra-

ovací škola pro un a praktikanty obchodní.

Dívjší vyuování v nedli odpoledne vlivem správy

vyuovací vymizelo, také veerní vyuování pekládá

se vždy více na hodiny denní. Stálé jsou však až do po-

sledních let stesky na špatnou docházku i na nestejné

pedbžné vzdlání žactva obchodních škol pokraova-

cích. Dovídáme se na p. ze zprávy prostjovské obchod-

ní akademie, že kupec »tu a tam pijme un, jenž neumí

snad ani psáti; a vysvdením, ješt horším, jest, když

kupec, aby se vyhnul povinnosti posílati un do školy,

daleko ped uplynutím smluvené doby uební prohlásí

jej za vyuena, nebo dokonce když mladíka, jehož byl

od rodiv pijal do uení, pihlásí jako nádeníka. Jsou

to pípady sice ojedinlé, ale zajisté postaí, že se staly.

«

Ve zpráv za r. 1901/2 se dí, že jsou dosud etní kupci,

kteí o pevzatých povinnostech a závazcích pána

uebního k uni a jeho rodim i k svému vlastnímu

stavu nemají ani pontí, kteí v ase, kdy ue má odejíti

do školy, žádají na nm ješt vyplnní rzných úkon
nebo návštvu školy spojují s roznášením zásilek a pod.

Náprava v Prostjov nastala ásten zízením obchod-

ního grémia v r. 1904, ale ješt i potom (1908) st-

žuje si zpráva, že když veškeré obchodnictvo domáhá se

pro sebe stále písnjších ustanovení zákona, ást jeho

jich nechce plniti a že mnozí, kteí náruživ domáhali se

eská Politika. V. 53
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prkazu zpsobilosti, jsou — pokud se o n a jejich un
jedná — nejvtšími jeho odprci.

Jinými vadami pokraovacích škol jsou nedostatené

pedbžné vzdlání a tím zpsobená menší chápavost

žactva, malý poet týdenních hodin vyuovacích, ne-

možnost domácího opakování a samostatné práce do-

mácí, asto i slabá odborná zpsobilost uitel a tím

mlkost a nezáživnost vyuování.

Kde skrovnjší poet kupeckých u nestaí

k udržení samostatné kupecké školy pokraovací, do-

cházejí tito uové do všeobecné živnostenské školy

pokraovací, tvoíce pak po pípad zvláštní její odd-

lení, asto jen jako pechod ke zízení samostatné ku-

pecké školy pokraovací.

Povinnost k návštv pokraovací školy, živn. no-

velou z r. 1897 obecn zavedená, platí i pro un ku-

pecké. Pes to je sí pokraovacích škol kupeckých

v Rakousku nestejnomrná a zvi. v Halii, Tyrolsku a

zemích pímoských jsou zjevem výjimeným.

Také na živnostenských školách pokraovacích je

komerní vyuování zastoupeno alespo živnostenskými

poty, knihvedením a písemnictvím.

Pokraovací školy a kursy pro dosplé jsou pirozen

pouze ve vtších mstech, Vídni, Praze, Brn a Terstu,

vtšinou pi nesubvencovaných, ryze soukromých ško-

lách obchodních, s perozmanitou organisací, celo- i
plroním i jen nkolikanedlním vyuováním, poskytu-

jícím hlavn základy knihvedení, kupeckých pot, psaní

na stroji a stenografii. Pestrý jejich žákovský materiál

skládá se z jinoch a dvat, kteí po jiných studiích

pímo vstoupili do praxe bankovní nebo obchodní nebo
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jinak jsou nuceni, si v co nejkratší dob potebné vdo-
mosti z kupeckých obor opatiti.

Vzrstající poet obchodních škol pokraovacích

ml v záptí nedostatek uitel obchodních disciplin,

který byl s druhé strany nezídka pekážkou zizování

škol nových. K odbornému vzdlání tohoto uitelstva

uinilo eské obchodní museum v Praze již r. 1899

první pokus s poádáním zvláštního feriálního kursu,

v nmž se uitelé škol obecn^^ch a mšanských mli

obeznámiti se základy, methodou a literaturou kupe-

ckých pedmt, pokud je vykládati dlužno na školách

pokraovacích a pokud toho potebí jako podkladu pro

další vlastní vzdlávání. Za tímto píkladem poádány
jsou nyní podobné prázdninové kursy, zvláš od r. 1908,

na eských obchodních akademiích, zvi. státních, i na

nkterých dvoutídkách, bu na útraty nebo se sub-

vencí státní a se stipendiemi pro úastníky. Vyuování,

velmi intensivní pi 30—36 hodinách po 4—6 týdn,

koní zkouškou a vysvdením na odchodnou. Uspoko-

jivé výsledky tchto kurs jsou dotvrzeny netoliko

zkouškami, nýbrž i pozdjší inností frekventant na ku-

peckých školách pokraovacích.

VI.

Dvoutídní školy obchodní.

První dvoutídní školy obchodní vzešly z iniciativy

soukromých podnikatel, pozdji zakládány byly v et-

ných mstech veejnými initeli, obchodními komorami

a obcemi, i spolky soukromými. Jsou-li vyšší školy

obchodní pímo ureny za pípravu pro skutený velko-

obchod a komerní poteby velkoprmyslu, pro banky,

pojišovny a pod., vyteno dvoutídním školám obchodním

63*
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za Úel dáti na podklad dobré školy obecné a mšan-
ské poátky obchodního vzdlání co možná praktického

obchodu malému a stednímu. Absolventi jejich mli

co možná brzy vstoupiti do praxe, pokud ješt dlouhým

sedním ve škole neztratili chuti k výkonm ist prak-

tickým, a oživiti ady samostatného stedního obchod-

nictva dorostem dkladn theoreticky procvieným. Až

dosud na 95% všech, kdož nastupují živnost obchodní,

podává prkaz zpsobilosti listem výuným a vysvd-

ením služebním. Avšak »mezi tmito vyuenými jest

veliká vtšina málo a špatn vyuených*, následkem

uednické krise, která je dnes u nás jako v Nmecku,

Švýcarsku, není výbru v materiálu k uení obchodnímu

se hlásícím, tento málo pedbžn vzdlaný, málo na-

daný a ukáznný materiál pak jest v uení velmi nedo-

konale odborn pipravován a ani školy pokraovací

nejsou s to, aby všem závadám elily (Kerner). Je tedy

úkolem dvoutídek, které vzdláním, jež poskytují,

pro 90% všeho obchodnictva úpln dostaují, aby svými

absolventy doplovaly ady samostatných obchodník.

Ale školy ty teprv znenáhla dobývaly si pdy, akoliv

vláda jich zizování úsiln podporuje. Obecenstvo (i sami

zámožnjší detailisté) dávalo pednost trojtídním vyšším

školám s právem jednoroní služby vojenské ped dvou-

tídní školou obchodní s povinností ku tíleté služb vo-

jenské nebo s nezbytnou návštvou zvláštního kursu

pípravného a složením zkoušky dobrovolnické, rodie

nemajetní i dále posílali své dti pímo do praxe. Absol-

venti dvoutídních škol nemívali chuti uiti se za pultem

technikám a praktikám prodavaským a chodili rovnž
za kontoaristy, iníce konkurenci absolventm škol vyš-

ších. Vlivem tchto pomr dvoutídní školy obchodní
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trply nedostatkem žactva, zbývalo jim pouze zpravidla

žactvo bu pro skrovné pedchozí vzdlání nebo pro

chudobu z pístupu na akademie vylouené, a školy

udržovaly se pak bu jen ve vtších sídlech obchodních,

bu peplnnými tídami a slevami školného. Uitelé

byli vtšinou externí a kvalita jich ídila se vtšinou dle

výnosnosti ústavu. Na venek byly ústavy tyto v prud-

kém boji konkurenním, který vedl k nezízené reklam.

Uební osnovy byly co možná napodobeny osnovám

akademií, teba vlastní úel škol dvoutídních byl od

akademií zcela rozdílný. Nejvtšího pomrn úspchu

bylo na tchto školách dosaženo v pedmtech kupe-

ckých a lepší žáci nabyli v nich jisté obeznámenosti

s mechanickou prací kontorní.

Veliká spoteba nových sil obchodn vzdlaných

v posledních letech pomohla i dvoutídkám k návalu pi

zápisech (vyjma nkteré moravské). Dvoutídky hledly

pipravovati pro velkoobchod a banky, byvše k tomu

nuceny sklonem žáku k odvislému povolání, nechutí

k manuelní práci, vlí rodi míti ze syna »pána z kan-

celáe*, v neposlední ad i tím, že obchodnictvo ne-

picházelo um-absolventm dvoutídek dosti vstíc,

aby jim snížilo dobu uební. asto pímo v prospektech

nových dvoutídních obchodních škol hledlo se získati

škole žactvo práv poukazem k tomu, že »dle výroních

zpráv — vydaných dvoutídními obchodními školami

již stávajícími — vstupuje nejvtší poet absolvent za

praktikanty k berním úadm. Mnozí stali se též komp-

toiristy, stenografy a korespondenty v obchodních a pr-

myslových velkozávodech«. Zejmo, že nejlepším vna-

didlem k naplnní školy poád a pi všech ústavech u nás
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zstávala vyhlídka na místa úednická, tebas sebe hu-

benjší.

Pes to, že leckde z finanních ohled byl do školy

pijímán kde kdo, trply dvoutídky s poátku nedostat-

kem žactva, odpomoc pípravkami jako na akademii skon-

ila nezdarem. Škola v eské Líp byla pro nedostatek

žactva zrušena, etné dvoutídní školy byly promnny
v trojtídní vyšší; tak r. 1889 dvoutídní obchodní škola

v Ústí n. L., obchodním spolkem ústeckým r. 1886 zí-

zená, r. 1892/3 obecní dvoutídka v Liberci, kde trvala

jako dobe zízená a etn navštvovaná odborná škola

již od r. 1863 — tedy jedna z nejstarších obchodních škol

v Cechách — r. 1896 dosavadní dvoutídky eská i n-
mecká v Plzni, totéž se mlo státi s dvoutídkou tepli-

ckou po pevzetí jejím do správy obecní.

V posledních 20 letech byly dvoutídní obchodní

školy k horlivému podncování vlády zakládány vždy

astji od veejných initel, jako obchodních komor,

obcí a spolk, a to zvláš rychle v krajinách prmy-
slových a obchodn vysplých. V etných mstech,

která se díve vi obchodnímu školství chovala pasivn,

nastalo pímo jakési závodní v zakládání a úelném,

vypravování dvoutídek obchodních vlastními budo-

vami, bohat zaizovanými kabinety, sbírkami uebných
pomcek a knihovnami.

Tak založeny dvoutídní obchodní školy v Cechách

v Mlníce (nejstarší, od r. 1894, mstská, se slabou frek-

vencí), v r. 1897 v Kolín n. L. (gremiální), r. 1898 v Ho-

icích (mstská), r. 1900 první moravská v Perov,
r. 1901 v Praze (gremiální) a v Ces. Budjovicích (ko-

morní) a v Tebíi na Morav (mstská), po níž následo-

valy r. 1902 Uherské Hradišt, r. 1903 Vyškov a r. 1905
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Mariánské Hory. Nejposlednjší léta pinesla obchodní

dvoutrídky chlapecké v Klatovech 1908, v Nmeckém
Brod 1909, v Dvoe Králové a 2ižkov 1911, zde gre-

miální, v ostatních tech mstské. Nmecké dvoutrídky

vznikly nejprv r. 1892 v Most, Budjovicích a Teplicícli,

r. 1893 ve Warnsdorf, r. 1894 »slezská obchodní škola«

v Opav a j. Organisace tchto ústav zstala v celku

až do r. 1910 táž, jak byla vytena v r. 1890.

Poet žactva nikde není znaný, v r. 1911/2 obnášel

nejvíce v Kolín (148) a v Praze (153), pak v Hoicích

(85) a v Mariánských Horách i(73), pohybuje se jinak ko-

lem 60. Školné iní pravideln 100 K ron (v Uherském

Hradišti 80 K), zajímavou zvláštností je sazba 200 K na

chlapecké škole v^Perov pro ty, kdož nejsou písluš-

níky království a zemí na íšské rad zastoupených

(v praxi elí toto zdražení pedevším proti uherským.

Slovákm). Tém všechny dvoutrídky pilenily si

v posledních letech oddlení díví, kupecké školy po-

kraovací a odborné kursy pro dosplé, jako na p. úet-

nické, kalkulaní kursy pro živnostníky a pomocníky,

kursy nmecké stenografie, kursy tarifní, informaní kur-

sy pro inovníky živnostenských spoleenstev (Ces. Bu-

djovice), feriální obchodní kursy pro uitele obch. škol

pokraovacích (Mariánské Hory) a pod.

Ne všechny školy dvoutídní zízeny byly v píhod-

ných místech a v píhodné dob; o obojím rozhodovaly

druhdy ohledy ryze místní nebo dokonce osobní, výsled-

kem bylo pak zklamání c(; do oekávané frekvence a

z toho vzniklá nepíze i proti školám samotným a jejich

uitelstvu, které rovnž vybíráno ne vždy dle kvaUíi-

kace vdecké nebo uitelské, nýbrž dle místní a osobní

protekce.
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Odvážným podnikem bylo zejména r. 1894 založeni

mstské obchodní školy v Mlníce a r. 1898 založení

dvoutídní obchodní školy v Hoicích, které nejsou ani

lidnatým mstem, ani stediskem komunikaním a ne-

mly tehdy ani obchodního grémia ani kupecké školy po-

kraovací. Výborné vyuovací síly a záhy provádná
hospitace v obchodech zjednala však absolventm d-
kladné vzdlání i oblibu v praxi, takže škola záhy se

ujala.

Záslužný in provedla r. 1901 obchodní a živno-

stenská komora v Ces. Budjovicích zízením,

eské dvoutídní obchodní školy, ímž zmírnn dosa-

vadní nedostatek eského obchodního uilišt na eském
jihu. S denní školou spojena dosud samostatná eská ku-

pecká škola pokraovací. R. 1905 oteven jednoroní

obchodní kurs pro dívky, který po dvou letech zmnn
v dvoutídní díví obchodní školu se stídavými roníky.

R. 1907 obchodní komora se usnesla zíditi na pamt pa-

novnického jubilea svým nákladem pro obchodní školu

vlastní budovu, která r. 1909 nákladem okrouhle 150.000

korun dohotovena. Druhé školy odborné dostalo se jiho-

eskému obchodu 1908 zízením dvoutídky v Klatovech.

Na Morav došlo ke zizování eských dvoutíd-

ních obchodních škol jen o málo pozdji nežli v Cechách,

poet dvoutídek však dostoupil záhy výše pomrn vel-

mi znané. Souasn se zízením gremiální školy v P e-

rov (1900) a mstské v Tebíi (1901) vznikla na

Morav myšlenka zíditi eskou dvoutídku i na Slová-

cku. Za sdlo uren pvodn Hodonín a, když tamjši

pedáci odekli souinnost. Uherské Hradišt. Ke

zízení a vydržování školy utvoil se zvláštní spolek.
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po leckterých pekážkách (obchodní komora olomoucká

podala dobrozdání, že na Slovácku obchodní školy není

zapotebí) škola r. 1902 s plným potem žák otevena.

Škola stala se též jakýmsi stediskem mládeže uhersko-

slovenské, která každoron ve vtším potu do ní vstu-

puje a absolvovavši ve vlasti v závodech prmyslových

a obchodních, v penžních ústavech a potravních a j.

spolcích úspšn jest innou. R. 1903 zízena dvoutídka

ve Vyškov, r. 1905 v rychle zkvétajících Mariánských

Horách.

Sí potebných eských dvoutídek není ani zaklá-

dacím ruchem posledních let ješt úplnou. V eské oblasti

království jsou rozsáhlé kraje, kde není dosud jediné

dvoutídky. Prof. Kerner na sjezdu uitelstva eských

obchodních škol v roce 1912 navrhoval za sídla nových

žádoucích dvoutídek vzhledem k místním potebám

a náležitému rozmístní Rakovník, Plze, Píbram, Pí-

sek, Jindichv Hradec a Litomyšl, na Morav Brno,

Znojmo a nkteré místo eské jižní Moravy, ve Slezsku

Frýdek.

Ovšem zizování nových dvoutídek v žádoucím,

potu pedpokládá jisté vnitní jejich reformy. Pedevším,

snížení a slevování školného, které jest možno postátn-

ním dvoutídek a zvýšením subvencí školám, než budou

postátnny. Postátnní dvoutídek domáhá se uitelstvo

již od ady let, dosud pro eské školy bez výsledku; co

do subvencování, poskytuje stát dvoutídkám subvence

do 11.000 K, zemský výbor moravský pispívá na každou

tídu chlapeckou 2000 K a na díví po 1000 K, v Cechách

dívjší subvence 2500—3000 K na jednu dvoutídku ne-

jsou vypláceny od doby nmecké obstrukce a finanní

tísn zemské.
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Další potebnou reformou jest, aby žáci jednak již

za návštvy šiíolní seznamovali se praktickj^ s obchodem

se zbožím, jednak aby absolventm bylo usnadováno
o zamstnání v obchodech se ucházeti. V prvním smru
bylo by arci ideálem, aby do dvoutídek vstupovali žáci

jen po obdrženém výuném list a absolvované škole

pokraovací nebo alespo po jednoroní praxi; protože

však toto je v dohledné dob neuskutenitelno, etné

školy dvoutídní zjednávají žákm, zejm. druhého ro-
níku pístup do elnjších místních obchod k hospitaci

pi prodeji v krámech nebo ve skladištích a pisárnách;

toto zaízení, jinak velmi vhodné, zkracuje však siln

žákm as nezbytný k jejich tlesnému osvžení. V dru-

hém smru nahrazuje od živnostenské novely z r. 1907

vysvdení na odchodnou z dvoutídky výuný list

v živnosti obchodní i mohou absolventi ihned býti pijati

za pomocníky obchodní. Avšak obchodníci zpravidla ne-

bývají ochotni pijímati absolventy dvoutídek, leda jako

bezplatné praktikanty, a jenom na Morav ujednány

s Obchodnickou jednotou v Brn podmínky pro umiso-

vání absolvent, které se tam osvdily a úpln vžily.

Školám dvoutídním by dále valn prosplo poskyt-

nutí úlev pi konání branné povinnosti pro absolventy,

umožnní vstupu jejich absolvent k jiným praktickým

povoláním, komerního rozhledu vyžadujícím, nebo ke

služb poštovní, železniní a j., obchodního vzdlání a

obchodní pesnosti vyžadujícím.

Rozhodn byly dvoutídní školy obchodní daleko

lepší nežli pochybné vzdlávání obchodnického pomoc-

nictva na ústavech ryze soukromých, jichž potu stále

pi^ibývá práv tak, jako ubývalo jich kvality.
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R. 1910 vydána byla 17. kvtna pod ís. 17.255 pro

dvoutídní obchodní školy nová uební osnova, která

znamená veliký pokrok proti osnov dívjší, zvlášt co

do odborného vyuování.

Uitelstvo eských obchodních dvoutídek peje

si, aby bylo pro kandidáty uitelství na dvoutídkách

pedepsáno povinné dvouleté vysokoškolské vzdlání a

zkušební ád upraven tak, jak tomu je pro obchodní aka-

demie. Pro tento jednotný prkaz zpsobilosti uitelské

na dvoutídkách i na akademiích svdí, že se vdám
obchodním a jazykovým vyuuje na obou druzích škol

takoka v stejném rozsahu, a pednost obchodních aka-

demií (krom v lepším pomrn materiálu žákovském)

záleží pedevším v pedmtech obecn vzdlávacích,

kdežto naopak tím, že se pro dvoutídku žádá nižší apro-

bace než pro akademie, trpí vážnost dvoutídek i jejich

uitelstva, dvoutídky nemohou udržeti lépe kvalifiko-

vaných sil, které pecházejí na n jen jako na ekací

stanici, nežli si (jak bylo možno díve) doplní zkoušky

a nežli se jim naskytne lepší místo na ústavech s vtší

vážností a lepším zaopatením.

Poslední reforma zkušebního ádu pro školy obchod-

ní z r. 1907 arci snahám tmto naprosto nepišla vstíc.

Za to velikým pokrokem bylo r. 1911 zízení ústedního

inspektorátu pro eské dvoutídky ve Vídni, na které

místo povolán vynikající pedagog a znalec obchodního

školství eského, professor obchodní akademie esko-

slovanské Alois Pižl.

Zbývá dále ješt vydati pro dvoutídky jednotný

statut organisaní, zejména potebí zmn ve složení a

píslušnosti kuratorií.
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VII.

Obchodní akademie.

Vyšší školy obchodní pedpokládaly žáky, kteí

s prospchem odbyli IV. tídu nižší stední školy nebo

III. tídu mšanské školy (tito museli ovšem ješt pro-

kázati pedbžné vdomosti z algebry a franiny) nebo

pípravku. Ostatn mohli i žáci bez formálního prkazu
tohoto pedchozího vzdlání osvditi potebné vdo-
mosti pijímací zkouškou a býti ihned pijati do vyšší

školy.

Pvodní dvoutídky s pípravkou byly záhy nahra-

zeny trojtídní organisací. Chrudim zaala již jako troj-

tídní a po ní všecky ostatní. Zmnu pivolal vzrstající

píliv žactva z mšanských škol, které nebylo rovno-

cenné s žákovským materiálem ze škol stedních. Fi-

nanní ohledy nutily akademie pijímati i tento horší

materiál žákovský, alespo jako »posluchae mimo-

ádné«. Tomuto nezdravému míchání žactva rzn pi-

praveného v jedné tíd eleno pozdji pípravkou

(v Praze 1900/1), do níž byli pijímáni slabší žáci ze škol

mšanských, propadlí kvartáni atd. Útvar ten však se

neosvdil a proto byla v Praze hned po roce pípravka

zrušena. Mezitím chystala se již pro rok 1902 hluboká

reorganisace vyššího školství obchodního, která mla
sjednotiti všecky školy tohoto druhu ve stejných pod-

mínkách pijímacích a na stejných uebných osnovách.

Uební látka obchodních akademií nesmírn vzrostla

jednak pirozeným rozšíením obchodních, právnických,

hospodáských i jiných pedmt za posledních 40 let,

jednak požadavky, jež inila na uební osnovu tchto

škol správa vojenská k vli právu na jednoroní službu
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vojenskou. Výsledek byly bezbarvé, poloviaté uební

osnovy, kolísající mezi vzdláním odborným a všeobec-

ným, petížení žactva uebními hodinami a ídké dosa-

hování cíle uebného. V tech letech bylo prost ne-

možno s vtšinou žák dosáhnouti cíle uebního ani na

nových školách, kde poet žák ve tíd býval obmezen

na 30—40, tím mén na starých s 50—60 žáky v každé

tíd. R. 1899 otevena první vyšší tytídní obchodní

škola v Ústí n. L,, souasn usnesena reforma pro nov
zizovanou obchodní akademii v Jablonci, pak následo-

valy vyšší obchodní školy nmecké v Olomouci, Plzni

a Liberci a státní ve Lvov a Terstu. Kuratoria starších

ústavu (Víde, Linec, Inšpruk, Brno a Praha) ozvala se

proti rozšíení studia na tyi roníky, protože se jím

studium zdražuje a frekvence ústav ohrožuje i že ab-

solventi pozd picházejí do praxe. Ústupkem vlády

vznikly dva útvary od r. 1902:

ryze tytídní, kde jsou pijímací podmínkou bud

odbytá nižší stední škola nebo kvalifikované vysvdení
z mšanské školy (z hlavních pedmtu nejmén dobrá)

a v tomto pípad pijímací zkouška; a

organisace kompromisní, kde pijímací podmínky do

prvního roníku jsou tytéž jako svrchu, avšak kvalifiko-

vaní absolventi stedních škol mohou býti pijati hned

do druhého roníku. Menší školy a mladší, u kterých

finanní otázka nehrála roli tak rozhodující, pidržely

se organisace ryze tytídní — mohly to uiniti tím

spíše, že vtšina žactva byla by pišla do roníku prvého,

na samostatné utvoení druhého roníku hned prvým
rokem nebylo by dosti kvalifikovaných absolvent

stedoškolských. Praha, Chrudim a Brno pidržely se

organisace kompromisní; Praha hlavn z ohledu na n-
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meckou obchodní akademii, jejíž kuratorium nejvíce se

bránilo ist tytídní organisaci.

Snaha sbh'žiti osnovy obou organisaci znan po-

škodila útvar ist tytídní. U organisace kompro-

misní se pedpokládalo, že do II. roníku pibudou

žáci noví — sice dobe pipravení a nadanjší — ale

bez odborné pípravy, proto I. roník kompromisních

organisaci byl nov vzkíšenou pípravkou, do níž ne-

smly býti pojaty odborné pedmty. Tím utrply i orga-

nisace ryze tytídní. K pronikavým rozdílm mezi

obma typy nedošlo a tím i I. ro. ryze tytídní orga-

nisace stal se napolo pouhou pípravkou. Pes to nový

stav znamenal zlepšení proti starému podmíneným
prodloužením studia o rok a lepším výbrem materiálu

žákovského.

Praha zavedla organisaci ist tytídní vedle

kompromisní, tak že mla vlastn ústavy dva, tytídní
a trojtídní s roníkem druhým až tvrtým. 2áci pichá-

zející pímo do II, ro. zstávali sami pohromad až do

konce, což osvdilo se hlavn od nového stížení pijíma-

cích podmínek zmnou klasifikace na stedních školách,

tak že byly to tídy elitní.

Teprve nová uební osnova z r. 1902/3 upravila nále-

žit postavení odborných disciplin. Do té doby byla na

všech školách tato ást studia zanedbávána. Bu se

kladla nepimená váha na pedmty obecného vzd-
lání a na pedmty výrobn technické, chemii, mecha-

nickou a chemickou technologii, nauku o zboží a pod.,

nebo se vnovalo píliš mnoho formálním naukám (úet-

nictví a korespondenci). Obchodn technická stránka

studia obchodnického byla bezpodmínen zanedbávána.

Teprve nová osnova položila pravou váhu na tuto
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Stránku a uinila stedem obchodních disciplin obchodní

nauku.

S tím souvisela i otázka u e b n i c. Do té doby bylo

vyuováno z valné ásti dle uebnic stedoškolských neb

dle litografií, rznost osnov nedopouštla napsání jednot-

ných uebnic. Od zavedení nových osnov jsou zde již

uebnice tém všecky; zvlášt Dr. Bráf jakožto in-

spektor obchodních akademií se velmi staral o to, aby

uební knihy byly napsány, a ml jednotlivce k tomu,

aby je psali.

Též zkušební ád pro uitele vyšších obchod-

ních škol byl mnn nkolikrát. Do r. 1899 bylo uitel-

ství snadno pístupno, ke zkoušce byli pipouštni absol-

venti gymnasia nebo uitelských ústav, pozdji obchod-

ních akademií. Vtšinou tak inili uitelé obecných škol.

Zkušební ád byl dosti nejasný, na praktickou znalost

vci nekladla se váha. Od r. 1900 vyhrazeno uitelství

obchodním naukám akademikm se 41etou praxí. Velmi

písné požadavky a hlavn veliký rozsah I. odboru vedl

k tomu, že ke zkoušce se pihlašovalo velmi málo kandi-

dát, proto v málo letech zúžen I. odbor o právo a hospo-

dáství národní. Nová reforma provedena byla v r. 1907.

Také poet eských obchodních akademií, a hlavn

jejich dislokace nevyhovuje potebám; i když pipou-

štíme, že penžní ústavy nebudou již absorbovati absol-

venty akademií tou mrou jako dosud, pece nával

žactva do kurs abiturientských, peetné poboky na

eských akademiích dosavadních, pímý nedostatek lépe

vzdlaného komerního úednictva pro pisárny velko-

závod prmyslových, husté zamstnávání absolvent

dvoutídek v postaveních, kde by spíše byli na míst

absolventi akademií, nasvdují tomu, že náš obchod



896 OBCHODNÍ AKADEMIE.

a prmysl ješt dlouho nebude peplnn odborn vzdla-

nými silami ídícími, že jest u nás ješt místo pro nové

eské obchodní akademie a zvlášt že nové eské ob-

chodní akademie vzhledem k dislokaci dosavadních

ústav potebí jest zejména v Cechách jižních. Na Mo-
rav pracuje se o povolení soukromé obchodní akademie

nákladem Matice školské v eském Olomouci.

Mnohotvárná poteba moderního života obchodního

a vbec spoleenského nespokojuje se však malým po-

tem typ obchodnického vzdlávání a vyvolává v život

etné a perozmanité útvary, tu pechodné, tu trvalé.

Jsou to jednoroní kursy pro abiturienty
stedních škol, kteí se hodlají vnovati povolání obchod-

nímu (na nmecké obchodní akademii již od r. 1891, na

eskoslovanské v Praze od r. 1909, na jiných zpravidla

teprv s postátnním), dále speciální kursy pro d o p r a v-

n i c t v í (zejména tarifnictví), pojišování, bankovnictví

a pod., dále pokraovací kursy, které mají

seznamovati praktické obchodníky a píruí, úedníky

rzných odvtví prmyslových, právníky a pod. s vý-

vojem a pokroky obchodního zákonodárství, komerní

techniky, vd hospodáských a sociálních a pod. Všechny

tyto kursy mohou pipojovati se vhodn k vyšším nebo

dvoutídním školám obchodním a konati se každoron
nebo obas dle poteby. Sem spadají na p. zimní úet-

nické kursy pi obchodní a nautické akademii v Terstu

pro soudní úedníky, lOmsíní stálý kurs pro státní

útovdu tamtéž, kursy o komisionáském a spediním

obchod, o bankovním a pojišovacím, o cizojazyné ob-

chodní korespondenci, kursy pro posluchae kupectví

již vyuené s takovým pedbžným vzdláním, které by

zaruovalo úspšnou návštvu kursu, kursy pro obchodní
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cestující, pro úedníky dlnickýcli pojišoven úrazových

a nemocenských, úetnické kursy pro živnostníky, po-

sléze upravené ministerstvem veejných prací r. 1909

jakožto souást státní zvelebovací akce živnostenské a p.

Konání kurs pro takové odborné pedmty, které ne-

mže škola dostaten probrati v rámci pravidelného

vjí^uování, je pojato do stanov všech novjších škol ob-

chodních. Problémem nejnovji se vynoivším jest ko-

nání obchodních kurs pro hospodáské úedníky pi

obchodních akademiích vedle zavedení obchodní nauky

zemdlské na vyšších uiUštích hospodáských.

Rovnž provádí se pi nových vyšších nebo dvou-

tídních školách obchodních pipojování kupeckých škol

pokraovacích, kterým se tak dostává odborných sil

uitelských i uebních pomcek školy denní.

. Znaného rozsahu dostalo se pedmtm komerním.

na dvoutídních odborných školách textilních a na

textilním uilišti brnnském, zvláš hojn a tém rovno-

cenn s technickými a obecn vzdlávacími jsou kupecké

pedmty zastoupeny v uební osnov tyletého textil-

ního uilišt v Aši, kde se vyuuje i obchodnímu a do-

pravnímu zempisu, chemii a zbožíznalství, kupeckým

potm, korespondenci a úetnictví, nauce obchodní a

smnené, krasopisu a stenografii.

Také jiní initelé peují o vzdlání obchodní: eské
obchodní museum v Praze poádá již od r. 1899 letní

prázdninové kursy nauk obchodních pro uitelstvo po-

kraovacích škol obchodních a prmyslových (do konce

r. 1912 celkem 13), kursy o dlnickém pojišování úrazo-

vém a nemocenském (v Praze 15, pak v Hradci Králové,

Pardubicích a Kolín), od let již poádá komerní kursy

pro právníky (do r. 1912 celkem 7), r. 1911 poádalo

eská Politika. V. 54
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právnický kurs pro obchodníky a r. 1913 zahajuje pravi-

delnou pololetní školu pro odborné i theoretické vzdlání

obchodních cestujících. Pro záloženské úedníky konány

v srpnu 1912 vysokoškolské prázdninové kursy v Písku

výborem pro lidové pednášky vysokých škol pražských.

VIII.

Vysoké školy obchodní.

Jsou vysoké školy pro povolání theolog i filosofu,

právník i léka, rolník i lesník, horník i technik,

do nedávná však nebylo vysokých škol pro obchodníky.

»Nemá však obchod a doprava svou vdu a nemusejí býti

vdecky pojímány práv tak, jako polní hospodáství

a chov dobytka, nebo jako stavní silnic, most, dom
a stroj? N-epatí svtový obchod, výmna zboží mezi

rznými národy svta, pravidelné denní zásobování

milionových mst všelikými potebnými i zbytenými

vcmi k nejvelkolepjším zjevm naší doby, nevyžaduje

postavení velkoobchodníka nejhlubšího pemýšlení o po-

stupu výroby a spoteby, o lidských potebách a zvy-

cích, o vnitní souvislosti spletitých jev politických

i hospodáských? Nenutí práv nynjší doba obchod-

nictvo práv tak jako kruhy rolnické a prmyslové, aby

osvojilo si vyšší vdní theoretické, shrnující zkušenosti

mnohých osob, zemí, dob a poskytující hlubší vniknutí

v povahu osob i vcí?« (Bóhmert.)

Pro vlastníky a editele velkoobchod, podnik ban-

kovních, dopravních a pojišovacích, pro komerní e-
ditele velkopodnik prmyslových, pro uitele na sted-

ních školách obchodních i pro komerní píruí konsu-

lárních úad v cizin odborné vzdlání na ústavech.
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dosavad pro obchodnický dorost urených, nedostauje.

To ukazuje jak rostoucí návštva universit a vysokých

škol technických syny zámožných kupc a prmysl-

ník ped vstoupením do závod otcovských, tak etné

speciální kursy bankovní, železniní, tarifní, celní, ex-

portní a j. pro kupecký dorost, tak posléze i zizování

exportních akademií a pod. obchodních škol speciálních.

S vyšším vzdláním by dále jednak obchodnictvo

samo osvojilo si i vyšší pojetí svého povolání a svého

úkolu v celkovém život hospodáském, kulturním i spole-

enském, jednak i obecenstvo by se nauilo správnji

oceovati funkci obchodu, jímž se stále ješt rozumí vt-

šinou jen bezohledné, pouhé vydlávání penz s jediným

zetelem ke vlastnímu prospchu, tebas na škodu

hospodáského a národního celku a tebas s povstným

otením rukávu o zdi trestnice.

Primát v dnešním vysokém školství obchodním pí-

sluší zemím západním: ve Francii založila r. 1881 ob-

chodní komora paížská dvouletá école des hautes

études commerciales, k jejímuž pijetí musí i absolventi

gymnasií složiti pijímací zkoušku z pedmt reálních,

v zemi selfmademen založila Society of Arts ve spojení

s obchodní komorou londýnskou r. 1895 školu vd ná-

rodohospodáských a politických (London School of Eco-

nomics and Political Science), v Nmecku agitace druhým

kongresem nmeckého svazu pro kupecké vyuování

v Lipsku 1897 vzbuzená dala podnt, že r. 1898 založena

obchodní komorou za spolupsobení university, ale jako

samostatný ústav vysoká obchodní škola v Lipsku, téhož

roku druhá v Cáchách pi vysoké škole technické, roku

1901 mstská vysoká obchodní škola v Kolín n. R.,

T. 1906 v Berlín staršími obchodnictva berlínského,

64*
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r. 1908 v Mannheimu, jež pozdji pipojena k universit

heidelberské (téhož roku škola cášská zrušena, aby zby-

ten nesoutžila s lépe vypravenou školou kolínskou),

r. 1912 pipojeno obchodnvdecké oddlení (pro obchod,

dopravu a správu) k právnické fakult university v Ber-

nu. Spoleným znakem vtšiny tchto škol jest bohatost

uebného programu, zejména co do tení o specielních

otázkách a asových pedmtech, praktická cviení v se-

mináích, pelivé pstní cizích jazyk v svtovém ob-

chod potebných, pipuštní zvláštních pednášek vyni-

kajících odborník obchodu i prmyslu.

Také na Rusi bylo již r. 1861 zízeno na polytechnice

v Rize obchodní oddlení, r. 1902 zízen v Petrohrad

polytechnický ústav se tyletým oddlením ekonomi-

ckým, které má vzdlávati pedevším úednictvo pro

ona etná odvtví státní správy, jež vyhledávají vtších

znalostí národohospodáských, nežli jaké podává stu-

dium právnické, dále vdí osobnosti pro velkopodniky

obchodní, prmyslové i úvrní i posléze uitele sted-

ních škol obchodních.

Také v Uhrách je pro poteby zahraniního obchodu,

zvlášt s Orientem, »orientální obchodní akademie«

v Budapešti, dvouletá, pro absolventy škol stedních

a obchodních, jejíž doplkem jsou studijní cesty do vy-

nikajících míst prmyslových a obchodních, zvlášt

v Orient.

Jiným typem vyššího školství a sice ne jenom pro

úely obchodní, nýbrž i pro správní, jsou dvouleté aka-

demie. Poteba dokonalejšího odborného vzdlání pro

správní úedníky, která i u nás vzbudila hojnou diskusi

a vedla v císaské komisi pro reformu veejné správy

ke zízení zvláštního výboru pro vzdlání úednictva.
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vedla v Nmecku vedle rozmanitých kurs pro vzdlání

správních úedník k tomu, že r. 1901 zízena ve Frank-

furt n. Moh. akademie pro vdy sociální a

obchodní, též pro výchovu úednictva správy státní

i samosprávy místní a zájmové, r. 1911 zídil Dsseldorf

akademii pro komunální správu a v dubnu

1912 msto Kolín n. R. otevelo »v y s o k o u školu
pro komunální a sociální správ u«, míst-

nostmi spojenou s mstskou vysokou školou obchodní,

ale jinak úpln samostatnou, poskytující vdecké vzd-
lání pro dosažení vdích míst ve služb korporací ve-

ejnoprávních, tedy budoucích purkmistr, starost vt-

ších obcí, vyšších úedník obecních a pi pojišování

úrazovém, nemocenském a starobním, pro doplování

vdomostí asesor, referendár, diplom, inženýr a pod.

Po tyech semestrech koná se zkouška, zvláštní pro

úedníky správní a zvláštní pro úedníky sociální.

Pokus o vysokou školu obchodní byl v Rakousku

uinn již r. 1873—7 ve Vídni, nezdail se však dílem

pro finanní obtíže (krise 1873), dílem pro nestejnomrný

materiál žákovský. Rovnž neosvdila se druhdy ko-

merní oddlení na vysokých školách technických.

Rakousko podnes nemá obchodní vysoké školy

v písném smyslu slova, t. j. školy, která by pijímala

výhradn posluchae se stedoškolskou maturitou a na

níž by vládl princip svobody vyuovací i uební, sou-

stava soukromých docentur, svobodn volený rektor a

autonomní sbor professorský. Máme však v Rakousku

zaízení vyuovací, která vysokému školství se blíží a

dobe prospívají, pro úkoly, jaké jinde vysokými ob-

chodními školami jsou obstarávány. Nehledíme-li k abi-

turientským kursm a j. speciálním kursm pi obchod-



902 VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ.

nich akademiích, lze jmenovati zde vídeskou konsu-

lární akademii a exportní akademii, vysokou školu Re-

voltellovu v Terstu a kursy pro kandidáty obchodních

professur na vysokých školách technických.

C. ak. konsulární akademie ve Vídni vzni-

kla r. 1898 petvoením dívjší orientální akademie, za-

ložené r. 1754 od Marie Terezie jako »akademie vý-

chodních jazyk«, hlavn aby vychovávala jazykov
i právnicky zpsobilé úedníky pro zastupování politi-

ckých i komerních zájm v Orient (íši osmanské).

Akademie podléhala c. a k. ministerstvu zahraniních zá-

ležitostí, které rozhoduje též o pijetí chovanc. Pod-

mínky pijetí jsou : maturitní vysvdení z gymnasia, zna-

losti jazykové (nmina a franina) a zkouška pijímací.

Roní plat, školné i pensionát, obnáší úhrnem 1300 zl. —
jsou však na ústav státní stipendia. Vyuování jest Slete

a zahrnuje: ei svtové a orientální, vdy právní a

státní, obory historicko-politické a vojenské, komerní
obory (zejména i mezinárodní nauku obchodní), dále

šerm, plování, jízdu na koni a tlocvik. Absolvent ústa-

vu užívalo se k rozmanitým úelm diplomatické služby,

od r. 1850 i jako konsulárních píruích pi generálních

konsulátech v Levant. To ovšem nepostaovalo ani

dnešní síti konsulární, skoro pes celý svt rozvt-

vené, ani zvýšeným požadavkm na konsulární službu

po stránce obchodnpolitické a komerní.

Byla tudíž uební osnova akademie zmnna tak.

že vyuování jazykm dlí se dle skupin zemí (zem
orientální a západní), národní hospodáství, finanní v-
da, statistika, obch. zempis a mezinár. nauka obchodní

byly rozšíeny, pibylo rakouské státní právo, národo-

hospodáská a tržební politika, celní zákony a zbožíznal-
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ství. Akademie byla nazvána »akademií konsulární«,

poet nadaních míst (po 1000—1300 zl.) byl znan roz-

množen.

Exportní akademie ve Vídni vznikla r. 1898

ze snahy zlepšiti nepíznivou tržební bilanci rakouskou

a zameziti klesání exportu, jež bylo pipisováno nedo-

statku energie i svtohospodáského vzdlání obchod-

nictva. Akademie exportní jest oddlením c. k. rakou-

ského obchodního musea ve Vídni, má za úel dáti

v dvouletém kursu poslucham zpsobilost, aby mohli

na prospch rakouské tržby s cizinou pevzíti a trvale

plniti vyšší komerní úkoly doma i v cizin, zejména

v obchodních stediskách zámoských, akademie má
však též vychovávati kupecky vyškolené dobré síly

nejen pro rakouský obchod zahraniní, nýbrž i pro ko-

merní úkoly služby konsulátní.

Pilenní exportní akademie k c. k. obchodnímu mu-

seu mlo za úel obeznámiti posluchae již za studií se

zpsobilými firmami exportními a podporovati i kontro-

lovati pozdji absolventy pi eventuelní innosti jejich

v cizin. Také mohou posluchai užívati komerních

sbírek, knihovny a j. pomcek musea a obeznamovati

se s kupeckou informaní službou musejní.

Exportní akademie skládá se z jednoroního vše-

obecného oddlení a dvou roník vlastní akademie a

z kurs speciálních. Za ádné žáky pijímají se do vše-

obecného oddlení absolventi tuzemských stedních škol

a vyšších státních škol prmyslových s maturitou; do

prvního roníku absolventi všeobecného oddlení, kteí

dobe složili zkoušku výroní, absolventi obchodních

akademií a kurs abiturientských nebo abiturienti sted-

ních škol, kteí složí pijímací zkoušku z kupeckých



904 VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ.

pot, korespondence, knihvedení, nauky obchodní a

smnené a franiny. Za mimoádné posluchae pijí-

mají se, pokud místo staí, osoby ve vku alespo 17 let

a s pimeným vzdláním pedchozím. Po všeobecném

oddlení a po prvním roníku konají se výroní zkoušky,

závrkem studia je po druhém roníku jen pro ádné
žáky písná písemná i ústní zkouška na odchodnou, jíž

kandidát má prokázati vdeckou a praktickou zpsobi-

lost i samostatný úsudek a po níž se kandidátovi vydá
diplom.

Absolventi exportní akademie mají péí obchodního

musea býti pedevším umisováni v nkterém velkoob-

chod domácím a potom v cizin, zvlášt na tržištích

zámoských, pro náš export dležitých. Již za doby
studií konají se s posluchai vycházky do vynikajících

závod prmyslových i míst obchodních a pístavních.

Rovnž zaízeny rozmanité kursy speciální. Školné iní

150 K za pololetí.

Téhož roku, kdy byla zrušena vysoká obchodní škola

ve Vídni (1877), založena byla v Terstu z prostedk,
baronem Pascale Revoltellou poskytnutých, scuola su-

periore di Commercio di Fondazione Revoltella, dvou-

letá, pro absolventy škol stedních a obchodních. Po-

nvadž však píjmy z nadace Revoltellovy plynoucí ne-

dostaovaly pizpsobovati školu rostoucím požadav-

km a zejména zabezpeiti ádné síly uitelské, a ni

msto ni obchodní komora nepinášely dostatených obtí

hmotných ani zájmu morálního, škola dlouho živoila pi
nepatrném potu žactva (nkdy dokonce jen 10), po vt-
šin cizozemského. Teprv po vládní inspekci v r. 1906

a místní anket provedena v r. 1907/9 reforma; vybudo-

vána soustavnji politická ekonomie i nauky obchodní.

1
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upraveno pijímání a zkoušení posluchastva, peováno

o lepší umístní a vypravení školy vcnými pomckami
a zajištna vtší finanní podpora obce i komory. Za

ádné žáky pijímají se pouze absolventi škol stedních,

školy nautické nebo vyšší školy obchodní, školné iní

pro posluchae z Pímoí 50 a pro jiné 100 K ron, škola

je dvouletá, na konci druhého roníku jsou zkoušky li-

cenní, dílem písemné, dílem ústní, po kterých obdrží

absolventi »licenní diplom«. Vyuovacím jazykem jest

italština, nmina a bu angliina nebo franina i špa-

nlština jsou pedmty povinnými.

Hnutí za vysokoškolským vzdláním obchodnickým

v Anglii a v Nmecku pešlo i do Rakouska a do Cech.

Již r. 1897 bylo o zízení vysokých škol obchodních

nebo obchodních fakult na universitách i technikách

jednáno na kupeckém sjezdu v Hradci Králové, r. 1898

na valné hromad Jednoty eských obchodních grémií

v Praze, téhož roku zízena ve Vídni exportní akademie

jako uilišt z ásti rázu vysokoškolského a zárove

v Uhrách petásán návrh na zízení samostatné vysoké

školy obchodní. R. 1900 editel Dr. Režábek ve výroní

zpráv eskoslovanské obchodní akademie vznesl už

pímo požadavek zízení vysoké školy obchodní, v témž

smyslu vyzval pak snm eský obvyklým zpsobem
vládu, v íjnu 1906 Dr. Licht v poslanecké snmovn
interpelací dožadoval se vybudování vídeské vývozní

akademie v ádnou vysokou školu obchodní, r. 1907 ko-

nána ve vídeské obchodní komoe anketa, kde sice byly

proti vysoké obchodní škole vyslovovány zásadn po-

chybnosti — že jinoši picházejí ze školy píliš pozd do

praktického života, že nelze ve škole nauiti osobním

kvalitám, jež pro úspch v obchod jsou nejsmrodat-
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njší, Že vysoké školy obchodní nejsou správným pro-

stedkem zajistiti obchodu potebný inteligentní dorost,

spíše speciální kursy pro kupce prakticky již inné a

pod, — kde však vtšina expertíi pece vyslovila se

pízniv.

Idei vysokých obchodních škol dostalo se však no-

vého podntu poslední reformou uebních osnov pro ob-

chodní akademie. Již r. 1901 editel vídeské zkušební

komise Sonndorfer nartl osnovu pro aktivování seminá
pro vzdlání obchodních uitel, r. 1903 eský snm na-

léhal, aby se kandidátm uitelství obchodního poskytla

na vysokých školách vydatná píležitost k specielnímu

vzdlání v disciplinách obchodních. Vznikl požadavek,

aby kandidáti uitelství obchodních škol prokazovali

se odborným vzdláním vysokoškolským, a to ne pouze

v pedmtech obchodních, nýbrž i v obecn a paedago-

gicky vzdlávacích, ve filosofii, paedagogice, literární

historii. Doba obchodní praxe mla se za to snížiti ze

ty na dv léta, praxe ovšem kvalifikovanjší, bankovní

nebo velkoobchodní. Vláda musila tedy postarati se

o vysokoškolskou pípravu pro kandidáty uitelství na

obchodních akademiích v tch oborech naukových, které

nebyly již pedem na universitách nebo technikách za-

stoupeny, tedy o pednášky obchodntechnické, kolem

kterých by se pak kupily ostatní pednášky kandidátm

uitelství nutné. Professorské sbory eské university

i eské techniky v Praze shodly se ve svém dobrozdání,

aby nové obchodní uení bylo vlánkováno v organi-

smus eské vysoké školy technické v Praze, zejména

proto, aby též vlastním poslucham technickým bylo

umožnno osvojiti si vyšší míru v obchodnickém vdní,
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které dnes o úspchu podnikatelském rozhoduje stejn

jako vdní výrobntechnické.

Skuten souasn s aktivováním nového zkušebního

ádu pro uitelstvo na vyšších školách obchodních

schváleno ministerstvem konání obchodních pednášek
dvouletého vysokoškolského studia obchodního pi eské
i nmecké technice v Praze a technice vídeské a syste-

misovány potebné professury a docentury obchodních

pedmt, a na podzim 1909 jmenováno na eské i n-
mecké technice v Praze po jednom mimoádném profes-

soru nauk obchodních. Pro speciální pednášky ob-

chodn technické o tarifnictví, celnictví, bankovnictví

a bursovnictví a pod.) mají býti co možná pibíráni od-

borníci z praxe a v ní ovšem setrvávající. Také ve Vídni

pes to, že bylo lze pednášek na vývozní akademii

použíti i pro kandidáty professury, zízeny pro tyto kan-

didáty zvláštní docentury pro obchodní nauky, kupeckou

arithmetiku, mathematiku a methodiku komerního vy-

uování.

Není pochyby, že aktivování vdeckých obchodních

pednášek na vysokých školách technických bylo zá-

sadn velikým pokrokem; absolventm obchodních aka-

demií iní se tak pístupnými i jiné pednášky na tech-

nice i na universit a jejích fakultách právnické a filoso-

fické (o politické ekonomii, statistice, veejném právu,

filosofii, pedagogice, literární historii), obchodní ped-
nášky zejména ze speciálních technik obchodních mohou

býti užitenými i právníkm a technikm.

Oddlení tato navštvují pak nejenom ti, kdož hodlají

státi se professory obchodních akademií— vždy poteba

tchto uitelských sil bude po prvním zásobení celkem

trvale tak skrovná, že by sama nestaila ani neodvod-
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ovala zvláštní instituci vysokoškolskou — nýbrž a vt-
šinou posluchai, kteí se chtjí uplatniti v praxi bankovní,

obchodní a prmyslové, a absolventi nejen obchodních

akademií, nýbrž i reálek a gymnasií. I nastává tudíž

rozpor mezi úelem, pro njž tato oddlení vládou byla

zízena, a mezi skuteným cílem vtšiny poslucha,
který bude jednou muset býti odinn.

Zízením obchodních pednášek na technikách nebyla

tedy odklizena poteba vysoké školy obchodní v Ra-
kousku a v Cechách. Ve Vídni exportní akademie do-

niáhá se, aby prohlášena byla úplnou školou vysokou,
v Praze zízení obchodního oddlení na eské technice,

které »nepovsíalo jako njaký národnostní požadavek,
nýbrž jako dsledek normálního rozvoje školství obchod-

ního, jako pouhý požadavek správy vyuovací« (Bráf),

dalo jen nový podnt požadavku vybudování samostatné

eské vysoké školy obchodní z dosavadních obchodních

pednášek na technice, ježto dnešní fakticky dvojaký

uební cíl tohoto oddlení technického je na trvalo ne-

udržitelným; musí se výchova budoucího uitele díti

se zcela jiných hledisk, nežli výchova budoucího velko-

obchodníka nebo komerního editele velkozávodú pr-
myslových.

Vláda se nezdá naklonnou zizovati vysoké školy

obchodní; komise ministerstvem vyuování k studiu

tchto škol do Nmecka vyslaná nevyslovila se ani o n-
meckých školách vesms pízniv, o hodnot vývozní

akademie vídeské jsou pes nkteré vynikající uitel-

ské síly v samé Vídni úsudky velmi odchylné a vláda

straní, zdá se, názoru, »že specificky komerní výcvik,

jak jej podávají vyšší školy obchodní, je vlastn v celku
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dostaující a že by nanejvýše poteboval prohloubení

v jistých oborech speciáhiích« (Dlaba-Qelcich).

Velikou, by zejm nevyslovenou závadou jsou po-

mry národnostní. Mají-li vysokou obchodní školu Vla-

chové v Terstu a dostali-li by druhou Nmci ve Vídni,

znamenalo by upírati ji Cechm nový podnt k eské

nechuti proti vlád a Poláci by rovnž zvedli požadavek

polské vysoké školy obchodní, tak jako usilují o vysokou

školu hornickou. Tak vzniklo by nové vydání sporu

o nenmecké university v Rakousku, snad ješt ostejší,

protože by za požadavkem tchto vysokých škol stály

vlivné kruhy výrobní a obchodní, kdežto zájem o druhou

eskou universitu v poslední dob v našich politických

kruzích a vbec v naší veejnosti ustoupil do pozadí

stejn jako ostatní zájmy celonárodní.

IX.

Obchodní školy díví.

Patí-li vbec vnikání žen ve výdlková povolání, která

se staletou tradicí zdála vyhrazena mužm, k charakteri-

stickým známkám spoleenského vývoje posledních de-

sítiletí, platí to tím vtší mrou o obchod a o pisárnách.

Ve velkých kanceláích a pisárnách dlbou práce od-

louila se innost ídící a disponující od massy výkon
manipulaních, takže v nich znaný poet osob mže býti

zamstnán výhradn vyplováním uritých jednoduchých

formulá, vedením jednotlivých knih nebo pokladen,

obsluhou telefonu nebo stroje poítacího i psacího. Také

ve velkých obchodech detailních, v skladech a skladištích

ustupuje individualita jednotlivého prodavae do pozadí,

na místo individuelního urování cen, smlouvání a slevo-
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vání vstupuje soustava pevných, nezmnitelných cen a

osobní psobení na vstupujícího kupce bývá perhoresko-

váno. Pro tyto jednoduché výkony, vyžadující však po-

ádku, píle a pesnosti, jako pro práci v krám, pro obslu-

hování kupujících, pro pizpsobování hotových výTobk
zvláštním páním zákazník, je pirozenou svojí povahou

nadmíru zpsobilou žena svý^m vrozeným vkusem a

v celku vtším nadáním esthetickým, vtší péí a smy-

slem pro istotu a úpravnost i vtší trplivostí a výe-
ností. Nejsouc zpravidla, alespo podle dosavadních

zkušeností, rovna mužm, kde složité pomry obchodní

vyžadují vyššího duševního obzoru, rychlého pehledu

a okamžitého logického zpracování i rozhodnutí, je žena

ku provádní konkrétních, písn vymezených úkol

namnoze daleko zpsobilejší nežli obchodní pomocník

mužský, jak bylo eeno na vídeském mezinárodním,

kongresu 1910. K tomu pistupuje, že práce ženy je lev-

njší, protože její výdlek bývá namnoze jen píplatkem

k píjmm hlavy rodiny i protože veliká ást žen po-

stavení v obchod a pisárn pokládá jen za pechodné

stadium ped manželstvím, odpadají tudíž pro zamst-

navatele jak platová zvýšení a postupy, u muž nevy-

hnutelné, tak pée o zaopatení starobní. S druhé strany

ženy, které obracejí se k povoláním výdlkovým, af již

jsou rodinnými pomry donucovány pispívati k vý^da-

jm domácnosti, af již dle zmnných dnes názor do-

brovoln hledí si opatiti vlastní píjmy pro vtší i drob-

né své poteby, se zálibou vyhledávají uplatnní se

v krámech, pisárnách nebo ve vlastních maloobchodech.

Také k manipulaní služb úední pi pošt, telegrafu

a telefonu i železniní a j. ženy byly pipuštny a zabí-

rají v ní místo vždy rostoucí.
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Vznikla tudíž poteba, aby i ženám dostalo se ob-

chodního vzdlání, které by je uzpsobovalo k obchodní

práci kontorní, knihvedení a korespondenci a ženám

samostatn obchodn inným poskytovalo alespo zá-

klady kupeckých vdomostí. Co se dosud v té píin
stalo, daleko ješt nedostauje.

Obchodní školství díví datuje v Rakousku od po-

slední tetiny 19. stol. Vlastními zakladateli dívích ui-

liš obchodních byly po nezdaených pokusech v Ce-

lovci ženské výrobní spolky ve Vídni r. 1867 a v Praze

nmecký r. 1869 ženského výrobního spolku nmeckého

(podntem šl. Zdekauerové a Dormizerové, jichž man-

želé stáli tehdy jako president a vicepresident v ele

pražské obchodní komory) a eský Ženského výrobního

spolku eského (Díví obchodní a prmyslová pokrao-

vací škola Ženského výrobního spolku eského zásluhou

Elišky Krásnohorské).

Hodnota tchto škol záhy došla uznání; absolventky

docházely v praxi obliby jak pesností a dochvilností,

tak pkným rukopisem a istým vedením knih i pozdji

zruností v psaní na stroji, tak posléze nižšími nároky

mzdovými, leckteré staly se vydatnými a spolehlivými

spolupracovníky v obchodech svých rodi nebo man-

žel.

Návštva škol byla též siln podncována krom pi-

puštním žen k manipulaní služb poštovní a železniní

i obecnou touhou po dalším vzdlání dívím pi nedo-

statku jiných vhodných a praktických uiliš. Proto bý-

valy uební osnovy perozmanité, zahrnujíce asto

i obecné a literární djiny, pírodní vdy a pod.

S uplatováním se žen v praxi obchodní a úední

vynoily se však snahy, aby ženám stalo se pístupným
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i vyšší obchodní vzdlám i odborná uitelská místa na

školách obchodních. Cesty byly dv: bu koedukace

nebo samostatná (oddlená) díví uilišt obchodní. Po-

átek s pijímáním dvat na vyšší obchodní školy v Ra-

kousku uinila r. 1905 obchodní akademie prostjovská,

pijavši jednu absolventku jednoroního uebného kursu

pi veejné díví mšanské škole v Perov jakožto

privatistku. V r. 1909/10 bylo studujících dvat na

ústav celkem 30, v prvním roníku 21, zbytek ve tech

ostatních tídách. Když však roku následujícího pipo-

jena byla k akademii díví dvoutídka a do akademie

byli pijímáni jen absolventi nižších škol stedních, ne-

smly býti dívky do obchodní akademie pijímány ani

jako privatistky, akoliv »koedukace se osvdila v kaž-

dém smru co nejlépe*. První díví obchodní akademie

v Rakousku zízena byla k návrhu Režábkovu v Praze

r. 1906 jako souást eskoslovanské obchodní akademie

a ve Vídni jako samostatná soukromá škola obchodní.

Výbornému prospchu dvat nasvdují »skvlá absolu-

toria po skonení tyletého studia prvním absolventkám

(pražské) akademie vydaná« (Režábek).

Zatím však vzniklo v posledním desítiletí mnoho dív-

ích dvoutídek, jednak pi obchodních akademiích (Hra-

dec Král., Plze a Prostjov, kde kuratorium obchodní

akademie se marn domáhalo zízení samostatného dív-

ího oddlení tytídního), jednak pi dvoutídkách chla-

peckých nebo samostatn (Ces. Budjovice — zde na

míst pvodního jednoroního obchodního kursu s polo-

denním vyuováním, aby se absolventky mohly odpo-

ledne vnovati jiným pracím vzdlávacím nebo domác-

nostním — Hoice, Klatovy, Kolín n. L., Kr. Vinohrady,

Písek, Praha, Chrudim a Zižkov v Cechách, Brno, Ma-
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riánské Hory, Olomouc, Perov, Tebí, Uherské Hra-

dišt a Vyškov na Morav). Pi dvoutídkách jsou totiž

paralelky pasivní, kdežto na díví oddlení lze dostati

samostatné subvence, takže jsou potom aktivní. P-
vodní jednotídní školy jsou rušeny a nahrazovány

dvoutídními, pro nž min. výn. ze 17. kvtna 1910

. 17.255 vydána normální uební osnova. Dle referátu

na sjezdu uitelstva eských obchodních škol v Praze

1912 je z onch 19 dívích škol pouze 6 mstských, ostat-

ní vydržují rzné korporace, které nemohou o školy ani

co do pomcek ani co do místností postarati se dle po-

teby. Pouze 5 škol je ve vlastní budov (díví obch.

škola v Písku je v bývalých kasárnách, sborovna v bý-

valé vojenské ševcovn, uebny nízké, malé a tmavé).

Díví školy pedstihují celkovým potem žák školy

chlapecké a tento píliv potrvá se vzmáhajícím se po-

rozumním pro vzdlání a existenní osamostatnní

ženy. Výsledky posuzuje nepízniv zpráva akademie

prostjovské: slabá frekvence díví dvoutídky, znané

schodky, nepíznivé umisování absolventek.

Poet dvat, která po absolvování školy skuten

hodlají se vnovati obchodu, je v rzných místech velmi

rozliný; prmrem inil asi 60%, kdežto státní nebo

železniní službu mlo v úmyslu 5%, spolupsobení

v podnicích rodi 5%, jen další obecné vzdlání 30%.

Konkurence zdatných a levných sil ženských pro pi-

sárnu tím ovšem vzrstá, ale bude jen prospšnou, »pe-

vede-li mužský dorost obchodní na pole vlastního ob-

chodu, kde je teba energie a dmyslu«.

Vlastní pokraovací obchodní školy díví pro ob-

chodní uednice jsou dosud pouze zjevem ojedinlým,

ryze velkomstským.

eská Politika. V. 55
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V poslední dob uplatuje se i v obchodním školství

snaha po koedukaci, jíž vyhovno pipuštním uednic
do chlapeckých škol pokraovacích.

X.

Dnešní stav obchodního školství v Rakousku.

Vývojem posledního desítiletí nastal v obchodním

školství rakouském jaksi »systém smíšený« : jsou-li školy

zemdlské krom vysokých vesms ústavy zemskými
a korporaními, denní školy prmyslové skoro nave-

skrze státními, u školství obchodního proces postátovací

intensivnji pokrauje teprve v poslední dob. V r. 1909

až 1910 byly státními školami obchodními:

vývozní akademie c. k. rak. obchodního musea se

všeobecným oddlením a vlastní dvouletou akademií,

pak s kursy speciálními a veerními;

obchodní akademie v Chrudimi, Brn (eská i n-
mecká), polská ve Lvov, nmecká ve Št. Hradci, italské

v Tridentu a v Terstu (obchodní sekce c. k. obchodní a

nautické akademie);

dvoutídní obchodní školy v Opav, Cernovicích (pi

c. k. státní prmyslové škole) a Splitu.

Nestátní jsou škola nadace Revoltellovy v Terstu,

vyšší (tytídní) obchodní školy (akademie) eské
v Praze, Plzni, Král. Hradci, Prostjov, nmecké v Pra-

ze, Ústí n. L., Jablonci, Liberci, Plzni, Olomouci, Vídni

(2), Linci a Inšpruku, polská v Krakov. Pi obchodních

akademiích v Praze (es. i nm.), Chrudimi, Brn (es.

i nm.) a j. jsou abiturientské kursy, pi eskoslovanské

obchodní akademii v Praze je tytídní díví oddlení,

pi ad akademií jsou díví a nkde i chlapecké dvou-
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tídky. Akademie linecká má též tyletou odbornou

školu železniní, c. k. obchodní a nautická akademie

v Terstu též kurs pro uitele škol mšanských. Skoro

veškeré ústavy (krom pražských a vídeských) mají

též obchodní školy pokraovací (nkteré i pro dívky),

etn jsou zaízeny i veerní kursy, díví, živnostenské,

úetnické, tarifní a celní, o státním úetnictví a pod.

Dvoutídní obchodní školy nestátní mly 1909/10

chlapecké eské Praha, Budjovice, Hoice, . Klatovy,

Kolín, Mlník, Nmecký Brod, na Morav Mariánské

Hory, Perov, Tebí, Uherské Hradišt a Vyškov, jino-

jazyné Víde, Wels (obecní), Salcburk, Celovec, Božen,

Schwaz, Lustenau (obecní), Budjovice, Most, Teplice,

Trutnov, 2atec, Moravská Ostrava, Sambor, Gorice a

Lubla.

Díví dvoutídky mly eské: Budjovice (obchodní

komory), Chrudim (Ženského výrobního spolku), Hoice,

Klatovy, Kolín, Písek, Praha (díví škola Ženského vý-

robního spolku je tíletá). Král. Vinohrady (klášterní,

peložená z Chrudim), Brno (Vesny), Mariánské Hory,

Olomouc (Póttingeum), Perov, Uherské Hradišt, Te-
bí a Vyškov; jinojazyné díví dvoutídky má Praha

(nmeckého ženského výrobního spolku). Most, Trutnov,

2atec, Brno <2), Mor. Ostrava, Šumperk, Víde (3), Wels,

Celovec (2), Bolzano, Celje, Gorice a Kotor (soukromá).

Jednoroní obchodní školu má Ceskoslovanská ob-

chodnická beseda v Praze, díví obchodní kursy Nový

Jiín a Opava.

Rovnž s chlapeckými dvoutídkami jsou (mimo

Prahu a Víde) zpravidla spojeny kupecké školy po-

kraovací a nkde i speciální kursy.

65*
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Ryze soukromých (státem nesubvencovaných) škol

obchodních uvádí Qelcich pro rok 1909/10 v Cechách

13, na Morav 4, ve Slezsku 1, obchodních pokraova-

cích škol samostatných (nespojených s tamními ško-

lami obchodními) v Cechách 42, na Morav 20, ve

Slezsku 3.

Školné iní na nestátních obchodních akademiícli

150—300 K, na dvoutídkách 80—150 a pravidlem 100 K,

na abiturientských kursech 300—320 K ron, na stát-

ních ústavech starších (Lvov, Split, Terst) 40 K a no-

vjších 100—200 K, na školách pokraovacích je vyuo-
vání zpravidla bezplatné. Co do osvobozování platí na

státních ústavech obyejn stejné pedpisy jako na ško-

lách stedních, nestátní školy, jsouce pevážn vydržo-

vány výnosem školného, poskytují osvobození jen zcela

výjimen.

Subvence státní nejsou rozdleny stejnomrn (dle

potu tíd i žactva); rozhodn zkráceny jsou ob ob-

chodní akademie pražské s 21.000 K proti 16—20.000 K
akademií venkovských; subvence dvoutídek kolísají

mezi 1500—11.000 K-

Státní rozpoet na školství obchodní stoupá ješt

rychleji nežH u škol prmyslových; absolutní ísUce tu

ovšem nutn jest a zstane nižší. Bylo rozpoteno na

školy obchodní korun:

1896 148.000 1907 877.000

1900 317.120 1908 1,115.900

1905 657.700 1909 1,287.945

1906 782.200 1910 1,408.991

Maximum vzrstu vykazuje rok 1900 (proti 1899

s 218.000 K o 45-57c) a 1908, zvlášt následkem platové

úpravy.
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Také zem, obchodní komory, okresní zastupitelstva,

obchodní grémia, banky, spoitelny a záložny poskytují

obchodním školám denním i pokraovacím subvence,

pomrn štde na Morav a v Halii, skromnji v Ce-

chách, kde se ostatn od doby nmecké obstrukce sub-

vence zemské práv obchodním školám nevyplácejí.

XI.

Stipendia obchodnškolská.

Rozmanit je vyvinut stipendijní systém pi

školách obchodních.

Majitelé škol soukromých poskytují jistému nezna-

nému procentu žactva celé nebo ástené osvobození

od platu školního. Na veejných ústavech nestátních,

které odkázány jsou pedem na výnos školného, zpra-

vidla vysokým obnosem vymeného a jen zídka pro-

míjeného, zakládají obce, okresy a jednotlivci stipendia

k úhrad školného. Pi každé tém škole je podprný
fond žákovský editelem spravovaný, z nhož se nema-

jetným žákm poskytují uebné knihy, školní poteby

a pod., nkdy i malé podpory penžité. V Praze »Ottv

fond« r. 1901 pi eskoslovanské obchodní akademii zí-

zený, poskytuje chudým poslucham obdy, odv a dí-

lem i školní poteby; v Brn založen podprný Neffv

fond, a pod. zvláštní podprné spolky existují snad pi

veškerých denních školách obchodních. Jinak poskytují

stipendia k podpoe nemajetných žák škol obchodních

zemské výbory (zejména na Morav po 10 stipendiích

na každé ze ty obchodních akademií v Brn, Olo-

mouci a Prostjov a po 16 stipendiích na dvoutídkách),

obchodní komory, okresní výbory, msta, obchodní gre-
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mia, spolky, spoitelny a záložny, banky (také banka

Rakouskouherská v Št. Hradci, Terstu a Lvov) i sou-

kromníci, posléze, by i neznanou mrou, stát (na p.
ve Lvov), pihlížeje prý zvlášt k uchazem z Istrie,

kde není obchodních škol vbec, a z Dalmácie, kde není

vyšších.

Velmi záhy vyskytla se již myšlenka vysílati absol-

venty obchodních škol s cestovními stipendiemi do ciziny

v zájmu zvelebení rakouské tržby vývozní. Již r. 1773

dvorní rada komerní navrhla Marii Terezii, aby mladí

synové tuzemských obchodník, kteí by na reálné

škole zvláš vynikali, posíláni byli na státní útraty do

Terstu a odtud do nejpednjších obchodních míst Le-

vanty, aby tam zkoumali možnost zvýšení rakouského

exportu, vyvolávali skutené usazování se »národních

dom« obchodních a hledli dosíci »ne málo znané vý-

hody«, aby v tchto stediskách na místo cizozemc stali

se konsuly poddaní tuzemští. Naproti tomu komerní

rada chtla obmeziti výdaje nautické školy v Terstu

(na níž stipendia žákovská byla zrušena) i všech ústav

podobných, »státu podstatného užitku nepinášejících<^.

Udlena byla skuten ti stipendia do Terstu po 400 a

do Levanty po 600 zl., s jakým úspchem a zdali pozdji

také jiná, neznámo.

Teprve v druhé polovici stol. 19. byla cestovní sti-

pendia do ciziny znovu zavádna. R. 1858 obchodní ko-

mora vídeská založila na oslavu narození korunního

prince Rudolfa cestovní fond k podpoe »obchodních

elev, kteí se odebírají do ciziny, aby tam hledali nová

zvláštní odbytišt pro rakouský prmysl«, a k témuž

úelu vnovány komoe asem i jiné fondy. R. 1877 pi

zízení školy Revoltellovy v Terstu založeno rovnž
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Stipendium 1000 zl. pro další vzdlávání absolvent v za-

hraniních místech obchodních, r. 1886 založen cestovní

fond stipendijní spolkem vídeské obchodní akademie a

r. 1908 poskytuje absolventm vývozní a obchodních

akademií cestovní stipendia ministerstvo obchodu ve

shod s ministerstvem vyuování. Tato státní stipendia

mají za úel umožniti absolventm studium zahraniních

tržiš a usnadniti jim pechod v praxi rakouské tržby

zahraniní, zajistiti jim tedy cestu a 2—3msíní pobyt

v uritých obchodních místech ciziny, pi emž se oe-

kává, že se jim v té dob podaí dosíci v nkterém za-

hraniním obchodním dom pevného postavení. Vlastní

cestovní stipendia k pechodnému pobytu v cizin se ne-

poskytují. Uchazei musejí se prokázati vesms velmi

uspokojivým vysvdením vývozní nebo nkteré ob-

chodní akademie a jedno- až ptironí praxí v obchod

se zbožím i dostatenou znalostí nejbžnjších eí v ze-

mi, do které se ubírají, musejí býti ve stálém styku

s píslušným tuzemským konsulátem v cizin, ztrácejí

stipendium, vstoupí-li do závodu, který nemá za ped-

mt nkteré odvtví mezinárodního obchodu se zbožím,

mají ministerstvo zpravovati o okolnostech pro vysí-

lání píštích obchodních akademik dležitých a musejí

se zavázati, že po vypršení stipendia budou inní v zá-

jmu rakouské tržby zahraniní. Stipendia iní na tí-

msíní pobyt 600—800 K pro zem evropské, 1200 až

1600 K pro tržišt zámoská.

Také vysoká škola Reyoltellova v Terstu poskytuje

ron jednomu i nkolika svým absolventm s alespo

jednoroní kvalifikovanou praxí, pokud píjmy ústavu

dovolují, na dobu dvou let cestovní stipendium 2000 K
k pobytu v cizím, pro terstský obchod dležitém míst
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obchodním; stipendisté nesmjí však v této dob pi-

jmouti žádné placené zamstnání, aby mohli všechen as
vnovati studiu dotyných pomr obchodních. Ucha-

zei musí pedložiti pro svá studia v cizin konkrétní

program, podrobiti se ped zvláštní komisí diskussi

o tomto programu a prokázati zvláštní zkouškou zna-

lost jazyka zvoleného místa zahraniního.

Také na eské pd myšlenka cestovních stipendií

pro absolventy obchodních akademií došla ohlasu. V an-

ket o nedostatcích obchodního školství, svolané v er-

venci 1898 sborem pro zízení a vydržování eskoslo-

vanské obchodní akademie, Dr. Gruber dovozoval po-

tebu, aby se strany akademie, zem, komory nebo státu

byla systemisována stipendia pro vysílání vynikajících

absolvent k delšímu pobytu do ciziny, a k podntu

ankety Dr. Bráf v souhlasu se svou theorií o poteb
zjednávati našincm umle prostedí, v jakém nejsnáze

vyrstají velké talenty podnikatelské, prohlásil za

>^skvlý úkol« eskoslovanské obchodní akademie, kdyby

jednou, až zabezpeí pln budoucnost školy i uitelstva,

nejlepším a nejschopnjším svým žákm za odmnu
umožovala delší pobyt ve vynikajících sídlech obchodu.

Uskutenní došla idea tato v Cechách zízením Národo-

hospodáského ústavu pi eské Akademii z podntu

Bráfova a Hlávkova, r. 1911 pak zemelý cukrovarský

editel Karel Kubeš obmysliv Národohospodáský ústav

stipendijním legátem 60.000 K, uril z nho obnos 20.000

korun výslovn na stipendia pro absolventy eských
akademií obchodních. Stipendijní podmínky Národoho-

spodáského ústavu pirozen se v celku shodují s pod-

mínkami pozdji udlovaných stipendií státních. Stu-
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dijní cesty absolvent poádá i Tonnerovo Nadání pi

eskoslovanské obchodní akademii.

Konen poskytnuty jsou od r. 1908 státní správ

vyuovací skromné úvry na podporu tch, kdož hodla-

jíce se vnovati obchodním proiessurám navštvují ped-

nášky vysokoškolské, a ministerstvo obchodu poskytuje

professorm vývozní akademie i vyšších škol obchod-

ních s víceletou uitelskou inností a jazykovými zna-

lostmi prázdninová stipendia po 1000 K (pro zámoská

místa s dalším cestovním píspvkem do 1500 K), a sice

na trvalý dvoumsíní pobyt v uritém tržišti zahrani-

ním. Stipendia propjují se pedevším professorm

tch pedmt, které jsou nejvýznamnjší s hlediska ra-

kouského exportu.

XII.

Spolky uitelské a studentské a kongresy mezinárodní.

Uitelstvo rakouských škol obchodních bylo již od

r. 1893 a 1903 k hájení stavovských zájm, k pstní od-

born vdeckého vzdlávání i k povznesení tuzemského

školství obchodního sdruženo ve dvou spolcích, které

se r. 1909 slouily v jediný (nmecký) »spolek rakou-

ských uitel obchodních škol«, vydávající vlastní, vlá-

dou subvencovaný »Osterr. Handelsschulzeitung«. Roku

1903 konal se první sjezd obchodnškolský v Rakousku,

spojený s výstavou uebních pomcek, v Ústí n. L. a

r. 1906 druhý ve Vídni.

eské uitelstvo obchodních škol v samostatný spo-

lek organisováno není, tvoíc jen zvláštní pracovní ko-

misi (dle nových stanov pracovní odbor) pi Ústedním

spolku eských proíessor se zvláštním výborem, ze
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zástupc krajinských odbor složeným. Komise dosud

jen vydala jednotné kolekce tiskopis pro úetnictví a

korespondenci. Konány byly dále již dv schze ui-

telstva eských dvoutídek v Praze r. 1904 a 1909

a v kvtnu 1912 první sjezd uitelstva eských obchod-

ních škol dvoutídních a tytídních v Cechách a na

Morav rovnž v Praze s neobyejn bohatým progra-

mem stavovským, organisaním i vdeckým. Pro píští

sjezd urena Morava.

Snaha, aby starší, životem zkušení absolventi ob-

chodních škol mohli mladším radou i skutkem prospt,

vedla k tomu, že zakládány spolky absolvent-
s k é, které mají za úel prostedkovati zamstnání v tu-

zemsku nebo i místa v cizin, poskytovati v otázkách

bilanních, úetnických a j. odborných bezpené pou-

ení, peovati jak o další vzdlávání absolvent odbor-

nými pednáškami a kursy, ítárnami, knihovnami a

exkursemi, tak o ušlechtilou zábavu a j. Prvním byl spo-

lek absolvent akademie chrudimské r. 1888, v Praze

založen spolek absolvent eskoslovanské obchodní

akademie r. 1889, téhož roku absolventský spolek ob-

chodní akademie v Plzni, 1898 v Hradci Králové, r. 190(1

v Brn, 1904 v Prostjov a 1905 klub absolvent chru-

dimské akademie v Praze. R. 1906 byl založen svaz e-
ských absolventských spolku v Praze, v jehož úkoly

spadají pedevším otázky stavovské: pracovati, aby

nkterá služební odvtví (banky, spoitelny, záložny a j.)

byla obsazována jen absolventy obchodních akademií,

aby pi státní a veejné služb byli absolventi akademií

na roven postaveni absolventm gymnasií a rcálek

s pedností pi služb úetní a pokladniní, pracovati

v sociálních otázkách odborných (nedlní klid, pracovní
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doba, pojišování, zdravotní úprava pisáren a pod.), do-

máliati se zastoupení v kuratoriích obchodních akademií

a j. sborech, kde jde o práva a zájmy absolvent, vydá-

vati publikace, domáhati se zízení eské vysoké školy

obchodní a j. Také absolventi dvoutídek eských jsou

sdruženi ve spolek se sídlem v Praze s podobnými cíU

prostedkování míst, odborného vzdlávání atd.

Od r. 1878 stalo se obchodní školství pedmtem
i mezinárodního projednávání (poprvé na geografickém,

kongresu v Paíži), r. 1886 konán první sjezd k povzbu-

zení vyuování technického a komerního, další kon-

gresy konaly se v Paíži 1889, Bordeaux 1895, v Lon-

dýn 1897, 1898 v Antorf a 1899 v Benátkách, 1900 opt

v Paíži, 1906 v Milán a 1910 ve Vídni, jehož se adou
referát zúastnili i eští odborníci (Bráf, Dolejš, í^e-

žábek). Sjezdy v Antorf, Benátkách, Milán, ve Vídni

týkaly se výhradn vyuování obchodního, sjezdy

ostatní také prmyslového. Na milánském mezinárod-

ním kongresu pro kupecké vyuování usneseno konati

mezinárodní hospodáské kursy, které

mají pedvésti úastníkm hospodáský a kulturní roz-

voj státu, v nmž se kursy konají, poskytnouti jim mož-

nost k rozšíení jazykových znalostí i k bližšímu seznání

hospodáských a kulturních zaízení státu a prmyslo-

vých i obchodních podnik, zjednávati styk mezi zá-

stupci kupecké praxe a theorie i projednávati aktuelní

otázky ve vyuování disciplinám obchodním a hospodá-

ským i ve vyuování cizím jazykm. K výkladm pojí

se exkurse do burs, bank, spoitelen, továren a pod.

Konány již kursy 1907 v Lausann, 1908 v Mannheimu,

1909 v Le Hávru a 1910 ve Vídni (pro nminu a nmé-
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ckou obchodní korespondenci, exkurse byly podniknuty

dílem do bližších Alp, dílem do Bosny, Hercegoviny a

Dalmácie, dílem do Tyrol).

Doslov a literatura.

Pvodn pevzal jsem pro »Ceskou Politiku* toliko

oddíl o školství príimyslovém, o jehož vývoji uveejnil
jsem již v »Obzoru národohospodáském* 1898 obšírné
pojednání »K djinám vývoje príjmyslového školství

v Cechách«. Napsati oddíl o školství zemdlském a ob-
chodním uvolil jsem se, teprv když bylo zvnlému
F.xc. Dru Alb. Bráfovi znemožnno, aby je sám zpra-

coval, a k jeho pání. Ostatn také o školství obchod-
ním uveejnil jsem nkterá pojednání v »Obchodním
Sborníku Merkuru«, v »ObzoTu inárodohospodáském«
i j. listech. Tímto pozdním pevzetím školství ze-

mdlského a obchodního vysvtluji jistou nesou-
mrnost v rozsahu jednotlivých oddíl i vtší závislost

v oddílu zemdlském na etných roztroušených publi-

kacích Bráfových, v obchodním na úední publikaci Qel-
cichov, který ovšem opt siln se opírá o spis Zehde-
nv, a na sjezdových protokolech uitelstva eských
obchodních škol. 2e použito krom toho i hojné ostatní

literatury, zvi. asopisecké (knižních publikací je málo),
a zvlášt vydatn i výroních zpráv jednotlivých ústav,
jimž za ochotné jich zaslání zde upímn dkuji, rozumí
se. Jinak platí i o této publikaci výhrada, uinná v do-
slovu k mé politice prmyslové.

Literatura.
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Dr. Albín B r á f, Land- und forstwirtschaftliches

Unterrichtswesen v Mischler-Ulbrich, Staatswórterbuch,
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66*
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POLITIKA ESKÉHO ŠKOLSTVÍ VYSOKÉHO.

NAPSAL DR. OTAKAR KÁDNER.

Vrcholem školské organisace jsou školy vysoké, jimiž

celkem rozumíme ony ústavy, které pipravují pro

povolání vyžadující vdeckých znalostí a proto ped-

pokládají pravidelné absolvování úpilné školj- stední.

Podstatnou známkou vysoké školy je svoboda uení t. j.

svoboda vdecké práce beze všeho vnjšího nátlaku:

každý vysokoškolský uitel má uit jen tomu a jen tak,

jak mže zodpovdt svému vdeckému svdomí. Na

venek jevívají se vysoké školy j^o korporace s jistou

mírou samosprávy a samostatnosti, jsou podízeny pí-

mo nejvyššímu úadu školskému, zachovávají starobylé

zvyklosti a obady, udlují hodnosti akademické, jež

mají spolu i význam sociální a politický, volí si své úady
s historickými názvy a privilegii a doplují se samy dle

ustálených norem. Konen posluchai mívají svobodnou

volbu pednášek, ale stát vykonává tu kontrolu institucí

státních zkoušek, díve nebývalou, a zjišuje tak kvalitu

tch absolvent, kteí se chtjí domoci veejného po-

stavení.

V popedí škol vysokých dosud z dvod histori-

jkých, vnitních i vnjších stojí university jakožto
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nejcennjší odkaz stedovku. První z nich vznikaly již

v století XII.—XIV., a to pravideln splynutím církevních

škol kathedrálních s mstskými šikolami odbornými, do-

chovanými ze starovku; dle povahy tchto škol odbor-

ných mly jednotlivé university svíj specifický ráz, p-
stujíce brzy spíše práva, brzy spíše medicínu, brzy léka-

ství (fakulta filosofidká i artistická na rozdíl od našich

pomr byla úvodem i pedstupnm k ostatním fakultám

a musil jí tudíž každý poslucha projíti). Pvodn nebylo

úkolem universit víc, než podávati hotovou vdu, obsa-

ženou v bibli a Aristotelovi ; ani tehdy, kdy na university

(ne bez odpor professor) pronikly ideje humanismu a

reformace, nebylo ei o tom, aby školy ty vskutku p-
stovaly vdecká badání a hledaly vdecké poznatky:

i vidám pírodním a lékaským napofád uívalo se jen

z knih, které se ve škole etly a »vykládaly« docela

zastarale, kdežto pro namáhavou, ale i plodnou práci

v laboratoích nebylo vbec tehdy ješt smyslu. Teprv

jia universit v H a 1 1 e (založené 1694) av Qótinkách
(1734) poíná se perod universitní uenosti ták, že pro-

fessoi odtud již neomílají neustále jen a jen Aristotela,

nýbrž podávají výsledky vlastní práce; vznikají tu

první semináe, latina, jež dosud byla výhradn eí vy-

uovací, zatlauje se odtud emi moderními, duch staré

scholastické filosofie ustupuje filosofii moderní, založené

na vdách pírodních a mathematice, na experimentech,

pozorování a indukci.

V století XIX. tento emancipaní proces se dovršuje

a university stávají se vskutku stedisky, vdy, pibí-

rajíce nové a nové discipliny, které se opt dále speciali-

sují a diferencují, poet vdeckých ústav neustále proto

roste, systematická dlba práce a koncentrace na uritý
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obor umožují práci vskutku plodnou, s druhé strany

vša:k vedou asto k pílišnému odbornictví, pi emž
ztrácí se nezídka žádoucí kontakt s jinými disciplinami

i rozhled pes cele-k. Tak z institucí odvislých prviotn

na církvi, pozdji (v dob reformace) ina panovnících a

státu vyrostly university v korporace, které mají své

zajištné a významné místo v kulturním život své ze-

m, tebas by asem i do nich vnikaly stranické rozepe
politické a tebas by trply asem partikularismem a

teritoriální exjklusivností. V duchu doby, kdy rovnost lidí

pestává býti planou frasí, university se demokratisují,

otvírají své sín všem stavm i obma pohlavím, ba
obor své psobnosti rozšiují i na vrstvy Hdové (exten-

semi). Je pozoruhodno konen, jak neustále vzrstá
poet povolání, pro nž se vyžaduje vzdlání akademi-

cké, speciáln universitní a jak proto roste poet ped-
nášek i vdeckých cviení: v tom, jak nové a nové tyto

poteby speciální a jednostranné smíit se starým ideá-

lem universit, jež nejvyšší význam vidní hledaly v nm
samém, jak dále odstraniti nové a nové obtíže, rodící se

z úžasn stoupajícího potu poslucha a nestejné jejich

pedbžné pípravy, v tom tkví nejtžší tuším problém

universit budoucnosti.

Také u nás v Rakousku byly university prvotn
ústavy mezinárodní a latinské, pi emž potebám jed-

notlivých národností hledlo se vyhovti tím, že pro

úely správní a soudní (university mívaly vlastní iuris-

dikci!) dlivaly se na národnosti, tedy teritoriáln; každá

z nich mívíala vlastní dchody i statky a vlastní »ko-

leje«. Od druhé polovice 16. stol. také v Rakousku po-
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ína o vládu nad universitami usilovati nové zízený

ád jesuitský a již ve válce ticetileté vskutku ze všech

šesti universit, které tehdy u nás existovaly (v Praze,
ve Vídni, Olomouci, Štyr. Hradci, Inšpru-
Vu a Salcburku) jediné vysoiké uení salcburské

zstalo vyhrazeno benediktinm, kdežto všecky ostatní

univiersity pipadly pod správu jesuit. Moc jejich na

universitách byla tak znaná, že dovedli obratnými pr-

tahy a výmluvami zmaiti i plány císae Josefa I.

i Karla VI., jež k rad superintendenta B i r e 1 1 i h o^

chtli odstraniti aspo nejkiklavjší zloády školy, ne-

dbalost a nedostatený poet professor, malichernost

uení nadobro zastaralého: od r. 1710 vleklo se únavné

jednání šestilenné komise reformní a 'ke konci života

Karlova 1740 bylo vše ješt docela pi starém.- Teprv

Marie Terezie pomocí van Swietena, povolaného

z Leydenu do Vídn, reorganisovala rakouské u^niver-

sity, doplnila je novými professurami, rozdlila uivo,

dala professorm aspo jistou volnost výkladu' a zí-

dila pro dozor státní zvláštní direktory studijní (v Praze

byl jím vý'borný mathematik jesuita S t e p 1 i n g). V po-

drobnostech právnická fakulta postavena na základ filo-

sofický i pirozený a stala se tak vlastn školou odbor-

nou pro výcvik státního úednictva a spolu vdeckým
orgánem pro šíení osvícenských doktrín; v medicín

akcentována kUnická praxe a zmodernisováno studium

^ De nis- Vanura, echy po Bílé hoe I, 1903, 412 chybn

píší Biretti.

2 Podrobnosti podává Tomek, Geschichte der Prager Univer-

sitát 1849, 299 si.

3 Je neuvritelno, že teprve 1754 dovoleno jim bylo isti akato-

lické spisy a že rok ped tím zbaven censumího zákazu Montes-

quieu (zakázán byl i Rousseau, Macchiavelli, Voltaire, ba i Lessing a j.).
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tak, Že zvlášt vídeská fakulta proslula brzy za hrani-

cemi, zasahujíc svým vlivem dOi záležitostí státních ve

smyslu humanity (zrušení tortury); theologická fakulta

mla si všímati nových proudi filosofických, jmenovit

jansenismu; konen latinská e vyuovací dílem ome-

zena, dílem vbec zrušena a nahrazena nminou.
Za Josefa II. university rakouské ješt dále poklesly jen

na ústavy pipravující pro státní službu, obsah uení
omezen, nmina všude zavedena jako výhradní jazyk

vyuovací (jen babictví na medicín vykládalo se i e-
sky), stanoven (1784) pevln poad i poet pedmtii;

toliko ti university (ve Vídni, Praze a Lvov) zstaly

v plném rozsahu, ostatní -všecky zmnny na lycea t. j.

ústavy filosofické se zmenšeným studiem medicíny a

práva (stalo se tak dílem hned, dílem teprve poátkem
XIX. sto-l.).

Vláda Františka I. je dobou reakce, v níž (dle slov

Tomkových) všecka soustava vládní, nemajíc ilého

ducha ídícího s hry, uvázla v nehybnosti a jmenovit

university podrobeny ostrému režimu policejnímu tak,

že na p. v Inšpruku 1793 ada professor a poslucha
vzata do vyšetování pro špatné zásady a tajné spol-

ování; dokonce naízeno i universitním knihovnám,

aby knihy filosof osvícenských, zvi. Rousseaua, Vol-

tairea, Heivétia byly pjovány jen tm professorm,

kteí by s nimi chtli polemisovat. Všecko svobodné

badání opt a opt zakazováno jakožto podezelé a státu

nebezpené a r. 1816 sestaven docela tísvazkový index

knih, jichž etba ani professorm universitním se nedo-

volovala vbec neb jen ve výjimených pípadech (byly

mezi nimi i spisy Okenovy, Fichteovy, Kantovy, ba i d-
jiny Schlosserovy a Hormayrv Taschenbuch!). Po
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professorech se žádalo, aby pesn dle schválených pí-

ruek vštpovali vdomosti pouze pro praxi potebné

a vyhýbali se všemu, co by mohlo vzbudit v poslucha-

ích marnivou touhu po vdní. Dozor direktor stu-

dijních doléhal na faikulty tak, že de facto o jich samo-

správ již proto nemohlo býti ani ei, nehled k tomu,

že volby hodnostáii universitních nedaly se jen ze sboru

professorského, jak je dnes, nýbrž ze všeho kolegia

doktorii té fakulty: u nás v Praze na p. býval dkanem,

ba i rektorem známý opat strahovsiký Zeidler, o nmž
zlomyslní jazykové tvrdili, že za volbu odvdoval se

výbornými »prelátskými« hostinami. R. 1820 a pozdji

opt promulgována zásada, že o obsazování stolic uni-

versitních má rozhodovat ne tak uenost, jako spíše ná-

boženské a politické smýšlení kompetent. Nepohodlní

professoi optn stíháni a sesazováni: tak v Praze

s professury odstrann šlechetný B o 1 z a n o, jenž ne-

chtl se držet pedepsané uebnice náboženství, ve Vídni

sesazen professor filosofie R e m b o 1 d a profesor práv

S c h n a b e 1 jen stží ušel trestu za hrozný pein, že

totiž sepsal uebnici — srovnávací statistiky; potíže

mívali zvi. professoi povolaní z Nmec, kteí proto, kde

mohH, opouštli zas rychle nehostinné Rakousko. Do-

konce posluchai chodívali každé tvrtletí ke zpovdi a

musili navštvovat pednášky, v nichž se jim dokazo-

vala samospasitelnost katolické víry. Tebas na venek

university v tch dobách rostly, sám opatrný Tomek

musí pipustit, že jich forma se mnila, ale duch zpáte-

nický zstal.

Nepekvapuje proto, že práv z universit vyšly již

v letech tyicátých první hlasy domáhající se žádou-

cích oprav všeho školství rakouského. Tak r. 1845 podal
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E X n e r dvorské komisi studijní memorandum o refor-

m filosofických studií/ téhož roku obšírný plán reformní

vypracoval vid. prof. Endlicher; v Praze 15. bezna
1848 schze univ. prof. i poslucha usnesla se podat cí-

sai adresu o potebách university a svobod uení': od-

pov vlády (31. bezna) slibovala provedení reforem,

pro nž svolána vskutku zvláštní komise opravná

(z Cech se jí úastnil zvi, Šafaík, který pivezl

sebou podrobn vypracovaný plán reformy). Jiný soupis

postulát podala tehdy vídeiská fakulta medicínská

(v dubnu 1848), která mimo jiné žádala vc dnes neuv-
itelnou — aby každý národ rakouský ml
ylastní universitu v hlavním míst svého
jazykového území (vskutku se tehdy domáhali

university i Slovinci pro Lubla i Italové pro Terst).

Návrh (Entwurf) E x n e r v a F e u c h t e r s 1 e-

b e n v z r. 1848 vskutku již proklamoval svobodu uení
i samosprávu fakult a je zásluhou Exnerovou, že došlo

aspo k provisorní organisaci akademických úad
a vysokoškolského studia vbec; brzy za sebou vyšly

r. 1849 mimo etná naízení menší výno<s o postavení,

právech a povinnostech soukromých docent, provisorní

disciplinární ád universitních poslucha (platný do

dnes. tedy již pes 60 let!) i výnos, jímž se regulují styky

akademických úad s náelníky zemských vlád.

Reakce 'v dob konkordátu dolehla tžce hned na

3amé poátky tohoto rozvoje universit rakouských a

nastaly konec konc pomry snad ješt horší než byly

.ped r. 1848: optn nedovolována návštva universit

1 Helfert, Veliká reforma studií (Osvta 1895, 293 si.).

2 Jednání schze té podrobn líí Jos. Toužimský ve spise

Na úsvit nové doby 86.
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zahraniních (zvi. v Berlín a Halle), o^ptn »ne-

spolehliví« professoi odstraováni (v Praze prof. H a-

nuš a Hamerník bez udání diávod, ve skutenosti

pro jistý výrok o P. Marii, v Krakov hned nkolik pro-

fessor najednou, a se niím v tiad 'neprovinili), optn
jmenováni professoi bez dobrozdání fakult, ba v Inš-

pruku neustanovováni vbec inekatolíci a ve Vídni ne-

potvrzen dkanem B o n i t z, protože byl protestant atd.

Censura, stíhající vtšinu asopis zahraniních, a to

práv svobodomyslných, a nedovolující šíiti ani adu
spis paedagogických, národohospodáských, historic-

kých, ba ani knihy Viktora Huga, Q. Sanda, Dumasa, Plá-

tná, ovšem i Voltairea, znemožovala všecko svo-bodné

badání a byla píinou, že v létech padesátých pemnozí

professoi z ciziny povolaní (i Curtius, Schleicher, Lange

a j.) opouštli pi nejbližší píležitosti naši íši. Objevuje

se zase návrh na zavedení studijních direktor, na povin-

nost opatiti si missionem canonicam i pro professory

církevního práva na právnických fakultách, ba dokonce

i požadavek, že mezi professory universitními nesmí býti

odprce katolické víry.

Teprv nová politika rakouská od let šedesátých min.

stol. zbavila také vysoké školy útlaku církevního a vy-

budovala z nich celky autonomní. Sice pedloha univer-

sitního zákona z r. 1871 odvolána opt ministerstvem

Hohenwartovým, ale zákonem z 23. dubna 1873 pes pro-

test kardinál Schwarzenberga a Rauschera organiso-

vána autonomní práva university, podnes platná, sv-

ena samospráva její sborm professorským a zrušena

všeliká omezení náboženská: university rostou odtud

tak, že v jediném desítiletí 1867—77 (mimo nov zízenou
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universitu ernovickou) pibylo 61 stolic a 22 seminá.^
Bohužel nelze íci, že by vláda rakouská byla vytrvala

stejn energicky na dráze svobody a elila vždy se zda-

rem pokusiJm reakce: aspo starší aféry Martyova,
Brentanova a Ehrhardova, za našich dn
Wahrmundova 'nesvdí než o kolísavosti a neroz-

hodnosti nejvyšších úad školních. Cíiikev katolická,

jež dobytí universit rakouských prohlásila za nejbližší

svj úkol ústy zvnlého L u e g r a, od let usiluje o zí-

zení ryze katolické university v Salcburku, uvá-

djíc mimo jiné za dvod i snahu, aby byl podlomen

státní monopol na zizování universit, který prý dnes

pivádí vdu i universitu v závislost na panující tíd a

vlád a aby tedy zízena byla na podklad katolickém

— svobodnád) universita nová:^ dle toho církev

sama své úsilí oznauje za protistátní a pece do-

chází podpory i tam, kde bychom to nejmén mli
ekat. Sám papež Lev XIII. dal zvláštním breve požeh-

nání této akci, kterou skvlými slovy vylíil v dómu
salcburském princ Max saský a pro niž zízen S a 1 z-

burger Hochschulverein."

Všecky tyto zmny dotkly se ovšem i nejstarší uni-

versity rakouské, zízené Karlem IV. r. 1348 v Praze

s památným odvodnním: »aby vrní obyvatelé téhož

království, kteí po ovoci dobrých umní bez pestání

1 Strakosch-Graszmann, Geschichte des ósterr. Unterrichts-

wesens 1Q05, 290 sL

2 Hlídka 1910, 332.

3 Srv. I, L. Rotha L'université de Salzbourg et ses Cours des

vacances v asop. Revue pédagogique 1912, IL 39 si.
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laní, nemusili o cizí almužny žebrati, nýbrž pipravený

stl k nalévání v království svém aby m'li.« Organiso-

vána jsouc po vzoru paížském jakožto první universita

v stední Evrop mla ovšem vyuovacím jazykem la-

tinu^ a dlila se na tyi národy: eský, bavorský, polský

a saský; pomr tento Cechm krajn nepíznivý, jak

z djin dostaten známo, pevrácen za Václava IV.

t. e. dekretem Kutnohorským (18. ledna 1409), což

mlo za následek secesi mistr i poslucha nmeckých

z Prahy. Odtud universita pražská živ se úastní

všech spor náboženských ped válkami husitskými,

stojí až na fakultu theologickou pi Husovi a stran

oprav proti arcibiskupovi, zaež koncil kostnický r. 1416

universitu pražskou slavnostn zrušil, ehož pirozen

sama universita naprosto si nevšimla. Bohužel ustaviné

spory náboženské zle škodily vyso^kému uení (po dv
léta neuilo se vbec a jinak dailo se ponkud lépe jen

fakult artistické); nov, ale jen zvolna poínala oží-

vati universita pražská až od pol. XVI. stol., kdy do

Cech vnikal již humanismus a picházeli jmenovit i od-

chovanci Melanchthonovi. Nejvtší odpor novému sm-
ru kladli sami konservativní misti, kteí ztrpovali vše-

možn pobyt i M. Jeronýmovi Balbovi, jehož

král sám poslal, aby na universit pednášel humani-

stické discipliny, i M. M a t o u š i K o 1 í n o v i, prvnímu

lektoru etiny u nás.

Nebezpený konkurent pibyl universit v jesuitech,

kteí pišli do Prahy v dubnu 1556 k pozvání samého

krále a v potu 12 knží (Belg i Nmc) ujali se ješt

1 Již proto je vdomým falšováním pravdy, tvrdí-li se v nmec-

kých spisech odborných opt a opt, že universita pražská jest nejstarší

universitou nmeckou.
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toho roku uení v Máštee dominikánském na škole

u sv. Klementa, dv léta potom oteveli si již i theologii,

rok pozdji filosofii a záhy konali i promoce. Kdežto
císa i šlechta pedstihovah se v podpoe nového uení,

staroslavná kolej Karlova hynula a slátla; ani tehdy,

kdy majestátem Rudolfovým svena o ni pée samým
stavm a kdy poalo se nelkonené jednání o reformu

vysokého uení, nevzešla spása klesajícímu lístavu,

kdežto jesuitská akademie povýšena již 1616 Matyášem
na samostatnou universitu katolickou o tech fakultách.

Po pražské defenestraci jesuité sice vypovdni z Cech,

ale po bitv blohorské vrátili se vítzoslavn, oteveli

zavené školy, v kterých mli v brziku na 1500 žák
a zaali poslední a rozhodující boj se skomírající univer-

sitou Karlovou, tímto »semeništm kacístva*. Císa
Ferdinand II. nesvolii sice k tomu. aby universita byla

nadobro zrušena, ale rozhodl pouze, aby se všemi statky

i dchody pedána byla jesuitm, což se stalo v listop.

1621 (sO'Uasn s universitou vídeskou); definitivní

spojení provedeno až 1654, odkudž dnešní název: u n i-

versitas Carol o-F e r d i n a n d e a.'

V moci jesuiit zstala universita pražská až do zru-

šení ádu (1773), naež za Marie Terezie a Josefa II.

zavedena na ní nmina jakožto jazyk vyuovací; teprv

1791 po dlouhém úsiií stav a proti votu centrální ko-

mise vídeské zízena stolice eského jazyka, jejíž

prvním professorem byl F r. M. P e 1 c 1 (zahájil tení svá

až v beznu 1793). esky vedle toho konána jen

praktická cviení katechetická a ueno babictví; jinak

' Na as ml arcibiskup mimo to svou fakultu theologickou

a školu latinskou v Králov Dvoe u Prašné brány, což byla tedy

vlastn tetí universita pražská.
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až do r. 1848 byla universita exklusivn nmeckou.

Odtud poíná se boj pedevším o utrakvisování
university, jak navrhovalo nejen akademiclcé student-

stvo obou národností, nýbrž i samo místodržitelství

(28. bez. 1848); odtud pomalu, ale nepetržit pibývá

eských pednášek: na fakult filosofické pibyla stolice

slavistiky, ikterou rok zastával Šafaík, po nm C e-

lakovský, z Olomouce povolán professor filosofie

Hanuš, zaal íst o eské archeologii V o c e 1, využiv

svolení daného Helfertem, aby bez formální venia legendi

smli íst v Praze lenové spolenosti nauk, r. 1851

pibyl Tomek, r. 1861 další pednášky na právech

(Slavíkovy a Randovy), na filosofii vedle Ja-

na Palackého (pednášel esky i nmecky od

r. 1857) pibyl K v í a 1 a i D a s t i c h, na medicín

Ed. Qrégr a Boh. Eiselt atd/

Záhy jednání o rovnoprávnosti eštiny na pražské

universit peneseno i na pdu parlamentární. Proti

skvlé ei Riegrov na íšsiké rad na obranu e-
štiny stanovisko vlády Schmerlingovy formuloval teh-

dejší pednosta vyuovací správy Helfert: doporu-

oval sice, aby bylo zstaveno professorm samým, ja-

kým jazykem chtjí vykládati, ale zavrhoval rozhodn

zízení samostatných universit pro každý národní jazyk,

protože by prý byly pak »rejdišti pro jazykovou marni-

vost a národní libstkáství.«- Na snme jednáno bylo

o universit pražské poprvé r. 1864, kdy eši byli

pro to, aby na dosavadní universit zizovaly se pouze

stoHce eské, podruhé 1866, kdy zase Rieger navrhoval,

aby byly pro všecky pedmty zkušebné dvojí stolice

1 Srv. spis Gollv Rozdlení pražské university 1908, 2 si.

2 Nár. Listy 17. bezna l'J10, str. 1.
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jazykov odlišné;^ Nmci již tehdy namítali proti nám
ústy Hasnerovými, že nemáme vdecké literatury

eské, která by nám dávala právo na samostatnou uni-

versitu, ale jinak opt prohlašovali pes odpor Cech,
že bj'^ bylo pece lépe zídit hned universitu eskou, než

provést utrakvisování jednotné university dosavadní. Na
konec pijat návrh hr. Lva T h u n a, aby vláda pro-

vedla rovnoprávnost na pražské universit uznáním

úplné volnosti ei vyuovací, eské nebo nmedké;
bohužel sama universita, na kterou se tehdy vláda obrá-

tila o dobrozdání, nebyla sjednocena a tak vc zstávala

celkem pi starém: ješt r. 1876, kdy vedle 196 nme-
ckých bylo již 37 eských pednášek, vedle 65 professor

a 15 docent nmeckých 12, resp. 8 Cech, rokoval snm
o etných peticích v tétO' záležitosti, jež konen odstou-

peny vlád — bez doporuení.

Teprv ministerstvo T a a f f e o v o pineslo nám ko-

nen rozešení otázky, a to, jak bylo lze ekati, ve smyslu

Nmci navrhovaném, pro njž byla i menšina klubu e-
ského," kdežto vtšina klonila se stále k zásad, aby uni-

versita byla utrakvisována, ale aby zstaly spolenými

senát akademický i sbírky. Jednání samO' zaalo se již

r. 1880 a po tuhých bojích v obou snmovnách pijat ko-

nen návrh zákona, sankcionovaného" potom císaem

28. úmora 1882, dle nhož se v Praze od poátku studij-

ního roku 1882/3 zizují university dv, ob s názvem

Karlo-Ferdinandovy : na eské oteveny fakulty právni-

cké a filosofické ihned, medicínská rok potom (1883),

kdežto theologická pibyla teprv 1890, protože kardinál

1 Zd. Tobolka v es. Politice III. 267 si., Strakosch-

Oraszmann v uv. sp. 245, Goll v uv. sp. 11 si.

2 K. Kramá v es. Politice III. 457.
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Schwarzenberg nepestal se rozdlení vzpírati. Jmní
university, knihovna i aula v Karolinu zstaly spolené,

kdežto vdecké ústavy a sbíky, jak se v zálíon pravilo,

mly pipadnouti tm stolicím, s nimiž na ten as byly

spojeny, a tak se ovšem dostaly s nepatrnými výjim-

kami Nmcm, a pece o jich zízení zásluhy mli a

obti hmotné pinesli i etní professoi eští; také insignie

universitních úad mly zstat spolený, ale ve skute-

nosti pro Cechy poízeny hned nové ústupností To-mko-

vou.^ »Bylo to korunování díla podniknu-
tého Dobrovským, Jungmannem, Pe-
šlém, Palackým — byly to ervánky nové
do'by,« praví správn Denis."

Rozdlením pražské university dovršeny na ten as
úspchy eské na poli universit: z 8 rakouskj^ch universit

je nyní pt nmeckých (ve Vídni zízena 1365, v Štýr-

ském Hradci 1585, v Inšpruku 1677 a v Cernovicích ote-

vena nmecká universita 1875 náhradou za to, že Po-

lákm piena Ivovská),^ dv polské (v Krakov zalo-

žená 1364 a ve Lvov, jež vznikla 1661 jako uilišt je-

suitské) a jediná eská.

Všecko úsilí, aby nám byla dána druhá universita na

Morav, bylo dosud marné: a pece by se jednalo jen

o instituci university, která kdysi existovala již v Olo-

anouci, resp. na as v Brn, nebo uilišt jesuitské, zalo-

1 Goll v uv. sp. 50.

2 v uv. sp. II. 527.

3 Zanikly university v Salcburku 1850 (zízená 1619 benediktiny,

1810 ztenená na lyceum) a v Linci (zízená jesuity 1636, ztenená

ca lyceum za Josefa II., naež zanikla).

eská Politika. V. 67



946 POLITIKA ESKÉHO ŠKOLSTVÍ VYSOKÉHO,

Zené v Olomouci 1566 zásluhou biskupa Viléma Prusi-

novského, bylo záhy povýšeno na universitu, 1778 pene-

seno dO' Brna, ale již 1781 v ztenené form lycejní vrá-

ceno zase do Olomouce, kdež pak povýšeno znovu na

universitu 1827; bohužel již 1851 zavena fakulta filoso-

fická, 1855 právnická, takže zstala jen fakulta boho-

slovecká (existuje dosud jako jediný zbytek university)

a uení ranhojiské, jež pak zrušeno 1875. esky uilo

se tu pastorálce již od dob Josefa II., babictví od r. 1807,

suplentem ei a literatury eské byl H e 1 c e I e t od

r. 1849, vedle toho bývaly i jednotlivé pednášky eské
ve filosofii a právech.^

Již r. 1848 k návrhu prof. Šembery. který se doža-

doval úplné rovnoprávnosti obou jazyk na universit

olomoucké (spiskem Ober die Qleichstellung der beiden

Landessprachen in Máhren 1848), snm moravský se

usnesl, aby se všem pedmtm státních zkoušek uilo

obma jazyky (v ostatních mla býti professorm dána

voJnost). Od r. 1864, kdy školský odbor snmu i »Morav-

ská Orlice« zvláštním úvodníkem (17. ervna) žádají za

znovuzízení moravské university- a od r. 1869, kdy na

táboe u Smržic blíže Prostjova P. Vrba dožadoval se

moravské university i techniky a kdy resoluce téhož

smyslu pijata byla i na táboe na Bílé Hoe u Brna,^

nepestává býti tento všeobecný požadavek našeho ná-

roda« pedmtem jednání sbor zákonodárných i neset-

ných schzi lidových a manifestaních. Zajímavo, že

1 Moravská ítanka 509 si.

2 Mor. Orlice odvolávala se pi tom na spisek brnnského do-

centa dr. E. Reich a. (M, Hýsek Literární Morava v letech

1849—1885, 1911, 161.)

3 Vstník mor. uitelstva 1910, 785.
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i tady s poátku eši byli pro jedinou universitu utra-

kvistickou (tak imenovit r. 1871 poslanec Mezník

na snmu moravském), ale již od let devadesátých ví-

tzn pronikla idea samostatné university eské, proje-

vená poprvé r. 1890 v peticích moravských akademik

i mst k íšské rad. Se strany vlády zvlášt ministr

G a u t s c h již r. 1896 prohlásil, že otázka druhé eské

university je pedmtem povinné pée vyuovací správy,

optn r. 1905 tvrdil, že vláda jest odhodlána ješt v tom-

to zasedání podati íšské rad pedlohu o zízení dvou

universit na Morav a dala prý dokonce již i vzdlávati

píští uitele eské university; shboval nám universitu

dále i K o r b e r, r. 1908 docela i poslanecká snmovna
schválila resoluci, vyzývající vládu, aby podnikla pí-

slušné kroky k otevení university s eskou eí vyuo-

vací na Morav, ale zatím ze záležitosti ryze kulturní

stalo se politikum, na jehož aktivování není v rozpotu

pamatováno nejmenší položkou, a tak dnes jsme splnní

oprávnné této žádo^sti, pro niž svdí dvody národ-

nostní spravedlnosti i prospch eské vdy i znaný po-

et akademik moravských, studujících dnes v Praze a

ve Vídni, rozhodn dále, než ped tím. Nmci konec kon-

c snad by nám i universitu na Morav milostiv povolili,

ale nkde v zastreném mésteku venkovském a jen ne

v Brn, které jako sídlo eské techniky a eských kul-

turních institucí jiných jediné se hodí k tomu, aby bylo

i místem druhé eské university.

Zkrácení toto cítíme tím dtklivji, ím oprávnnjší

jsou stesky do nedostateného opatení jediné university

naší v Praze. Místnosti, vykázané jí po rozdlení 1882,

nedostaovaly vlastn ihned a tak pronajímány a adap-

továny nové i nové, takže dnes de facto je universita

67*
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eská rozstrkána po celé Praze: rektorát i senát je v Ce-

letné ul., fakulta theologická v paláci hr. Clam-Qallasa

v Husov t., právnická v Karolinu a Akademii (na Rej-

dišti), lékaská v celé ad ústav v Kateinské ul., vše-

obecné nemocnici, porodnici, nalezinci, Myslíkov ul.,

na Karlov, v blázinci, na Koí^ace. ve Vinin, konen
pednášky filosofické fakulty jsou v Klementinu, ve Vele-

slavínov ulici, Lázních na Malé Stran, v Krakovské ul.

a v rozmanitých ústavech na Smíchov, u Karlova, na

Karlov námstí, na Slupi a v Benátecké. Pro novou bu-

dovu fakulty právnické a theologické vykázán sice blok

stavební u mostu Svat. echa, pro filosofickou u Rudol-

fina, ale kdy se vskutku tam zane stavt, neví nikdo a

neuhádne nikdo. Pi tom není spravedlivého rozvržení

ani v nákladu na obe university pražské: dle rozpotu na

r. 1912 vnuje vláda na vysoké školy Nmc, kterých je

v Rakousku 36%, pes 65% všeho nákladu vysokoškol-

ského; sama vídeská universita má náklad o pl millionu

korun vtší než všecky ti slovanské university dohro-

mady a ješt pestupuje pravideln rozpoet o znané

sumy. Na jednoho ádného posluchae eského vbec pi-

padá prmrem náklad 421 K, nmeckého 905 K, eského

právníka 94, nmeckého 194, eského medika 955, nme-
ckého 2001, eského filosofa 497, nmeckého 1026, e-

ského theologa 856, nmeckého 1612. Pi tom náklad na

pražskou universitu nmeckou bývá de facto pravideln

vtší než na eskou, a na p. v letním semestru 1912

bylo na nmecké universit pražské zapsáno 1756, na

eské 4010, tedy 2><krát více.' Ta ísla nemluví, ale

1 Dr. Ot. Srdínko, eská universita ve státním rozpotu na

r. 1912 (Nár. Listy 22. íj. 1911 a ve Vstníku vysokošk. uit. IV. 9).

— Podrobné srovnání fakuU filosofických provádí prof. Drtina ve
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kií; jen lovk, národnostním záštím nadobro osle-

pený, mohl by tu nevidt povstný dvojí loket vídeský.

2e pí tom eská universita je zkrácena i v potu pro-

fessor i vypravení ústav vdeckých, rozumí se samo

sebou a neteba víjbec dokazovat.

Jako jiné university rakouské a nmecké dlí se i e-
ská universita na tyi fakulty: theologickou, právnickou,

lékaskou a filosofickou. Uitelé fakult jso^u bu ustano-

veni trvale státem (ádní professoi v VI. hodn. t.

a mimoádní v YII.) bu nejsou k státu v postavení

trvalém (soukromí docenti rzných disciplin a

lektoi pro umní, schopnosti a jazyiky živé po

stránce praktické). K vlastnímu sboru professorskému

fakulty patí pouze professoi ádní a mimoádní (do

polovice potu ádných), jakož i dva zástupci docent

s hlasem poradním. V ele fakulty je dkafl volený

•na rok z professor ádných, v ele celé university

rektor, volený rovnž na rok, a to nepímo (skrze

volitele). Rektor, prorektor (t. j. rektor pedešlého roku),

dkani a prodkani (t. j. dkani pedešlého roku), konen
senátoi (volení po jednom z každé fakulty) tvoí a k a-

emický senát jakožto nejvyšší instanci sprárvní

a disciplinární celé university, kdežto vci fakultní vyi-

zují se na schzích samého sboru. Obsazování stolic

uprázdnných normováno je dosud provisorn (od r. 1848),

a to tak, že každý návrh má vycházeti od píslušné fa-

kulty ve form terna, naež ministerstvo uiní svj návrh

Vstníku es. úst. spolku uitel vysokoškolských U. 53 si. — Srv.

ostatn též instruktivní lánek A. Tomsy: Die Mángel der bohm.

phil. Fakultát v ech. Revue I. 1907, 724 si.
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císai, kterému právo jmenovací písluší. Da terna fa-

kulty mohou býti pojati vedle skutených uitelíi i profes-

sor domácích a zahraniních a vedle docent i sou-

kromí uenci, kteí teba dosud víibec nepsobili nikde

jako uitelé; toliko na fakultách theologických má úa-
stenství na návrzích i píslušný biskup, jemuž vbec pí-

sluší právo žádat po všech uitelích fakulty theologické

záruky jich pravovrnosti a není-li jich, odepíti jim svo-

lení k uitelské innosti. Je zvláštní, že podnes platí usta-

novení z r. 1826, dle nhož všickni uitelé ve státních

službách a tedy i univ. professoi jmenují se toliko na ti

íéta, po jejichž uplynutí teprv bývají potvrzeni defini-

tivn : v tomto tíletí mohou býti beze všech nárok pen-

sijních propuštni, jestliže »ve svém úad neb v ostat-

ním chování neodpovídají požadavkm na n kladeným.*'

Kdo chce se státi docentem (habilitovati se), musí podati

tištný spis, který vdeckou methodou zpracovává samo-

statn nlíterý problém zvolené discipliny, dále podro-

biti se zkoušce ped celým sborem fakulty, po pípad
i pednášce na zkoušku, naež usnesení sboru potvrzuje

se definitivn ministerstvem pro obor urit vymezený:

sbor má pravdo odmítnout kandidáta nejen dle nepízni-

vého výsledku zkoušky, nýbrž hned a limine, a to i z d-
vodu osobního (aus einem anderen in der Personlichkeit

des Bewerbers gelegenen Qrunde). Teba pipomenouti,

že k ruce professorm disciplin empirických jsou assistenti

s doiktorátem neb státními zkouškami, a demonstrátoi,

že dále pro úední agendu jsou zvláštní úedníci univer-

sitní, konen i sluhové a pedelové fakult.

* v 70. roce musí dle rakouských zákon pensijních každý vy-

sokoškolský professor odejít na odpoinek; jen v pípadech zvlášf

pozoruhodných mže ješt pednášet rok neb zstat na dále jako pro-

fessor estný (honorami).
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Posluchai jsou buto ádní (imatrikulovaíií na zá-

klad maturitní zkoušky ze stední školy) bu mimoádní
t. j. osoby aspo šestnáctileté s takovým pedbžným
vzdláním, že mohou s prospchem poslouchati pedná-

šky; obojí .posluchai užívají pro zápis jednotlivých ped-

nášek indexu, v nmž se jim stvrzuje zápis i návštva

tení. Volba pednášek, nehled k požadavkm zikoušek

státních, je všem poslucham úpln volna, ale posluchai

jsou zákonem zavázáni zvolené pednášky navštvovati

pravideln. Je dále dle uritých norem možno zapsat

i cizince a naopak tuzemcm zapoíst dobu strávenou na

cizí universit. Mimo svazek universitní jsou .vt)ec

.hosté (h o s p i t a n t i), kteí poslouchají jen nkteré

.pednášky se svolením docentovým. Studijní doba dlí

se na semestr zimní a letní, jichž mezí jsou velikonoce,

takže semestry jsou nestejné délky (toliko v Cernovicích

koní zimní semestr vždy posledním únorem). Pednášky
jsou bu bezplatné (publica), bu za kolejné, od nhož
nemajetní posluchai mohou býti osvobozeni. 2enám

pístup k studiím universitním dovoloval se ped r. 1896

en v pípadech docela výjimených; odtud mohou býti

zapsány na fakult filosofické, od r. 1900 i na medicín a

farmacii. Pro chování poslucha jakožto akademických

oban vydán byl disciplinární ád již r. 1849, který dnes

potebuje pirO'zen již dkladné revise.

Nejpesnji a nejuritji vymezeno jest studium na

fakult theologické, kde stanoven nejen uritý poádek

pednášek, ale i zkoušek msíních, semes.trálních a ro-

.ních; mimo to jsou i pevné pedpisy pro dosažení dokto-

rátu theologického, kde vedle vdeckého pojednání po-

žadují se tí rigorosa a slavnostní tridentinsko-vatikánské

vyznání víry jako záruka, že doktorand vdomostí
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tak tžce získaných nevyužije proti církvi. Studium práv

trvá aspo 8 semestr a výkaz o nm zjednává se temi
státními zkouškami: historickoprávní (v 4. semestru),

iudiciální a státovdeckou (na konci 8. semestru); eští

posluchai musí dosud prokazovati úplnou znalost nm-
iny. Kdežto tyto zkoušky opraviíují k nastoupení úadu
v státní služb, požaduje se pro advokacii a ovšem i aka-

demickou kariéru doktorát práv, získaný analogicky

temi rigorosy. Naproti tomu na fakult lékaské existují

(POuze rigorosa: první (v 4. a 5. sem.) z disciplin pomoc-

jiých, druhé (v 10. sem.) a tetí z disciplin odborných.

Konen na fakult filosofické je nejvtší volnost uení
v tom smyslu, že tu poádek studijní není vbec normo-

ván a že asto do téže pednášky chodívají poslu-

chai všech 'možných odbor a semestr (uitelé této

fakulty absolvují svou látku pravideln ve tyech letech).

I tu jso<u jednak státní zkoušky, jež opravují ik uitelské

innosti na stední škole, ale jen v uritém vymezeném
oboru, na p. jazycích klassických neb moderních (všickni

zkoušenci musí vedle znalosti jazyka vyuovacího u nás

podrobiti se zkoušce z nminy, kdežto po posluchaích

nmecké university se znalost eštiny nežádá), jednak

rigorosa (z nkterého odboru íilologicko-historického neb

mathematicko-pírodovdeckého a z filosofie). Zvláštní

pedpisy zkušebné existují i pro posluchae úetnictví,

jež se pednáší na fakult právnické, i pro farmaceuty,

ikteí jsou jako mimoádní zapsáni na filosofii. Dle po-

.slední úpravy vyžaduje se pro studium farmacie absolvo-

vání sexty gymnasia (nebo reálky, ale se zko^uškou z la-

tiny), dále tíletá praxe (tirocinium) v lékárn; studium

samo trvá na universit dv léta a k dosažení diplomu

magistra farmacie vyžadují se ti pedbžné zkoušky
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Z disciplin pomocných a jedno odborné rigorosum prak-

ticko-theoretické.

Teba pipomenouti, že mimo svazek universitní exi-

stují samostatn katolické theologické íakulty v Salc-

burku a Olomouci jakožto zbytky bývalých tamjších

universit, dále domácí uilišt theolo-gická asi v 20 klášte-

ích (v Cechách na p. v premonstrátském kláštee

v Teplé) a biskupské semináe v sídlech diecesí; po jed-

nom seminái knžském mají i ecko-katolíci, arménsko-

katolíci a církev ecko-východní. Pro vzdlání píštích

professoT theologických uiliš je ureuo vídeské Augu-

stineum (Frintaneum) z r. 1816, pro vzdlání uherských

klerik Pázmaneum ve Vídni, zízené již 1623. Evange-

lická theologická fakuUa státní existuje ve Vídni od

r. 1820 o tech ronících; mimo to mají evangelíci v Ra-

kousku ješt 14 theologických uiliš. Israelité mají theo-

logický ústav ve Vídni od r. 1893, a to šestiletý.

S vysokými školami, konen u volném spojení jsou

universitní (po píp. i technické) extense pro

poádání lidových pednášek, jež dostaly statut teprve

r. 1895 ve Vídni (eské zahájeny 1899). Poádání ped-

nášek má vždy na starosti zvláštní výbor volený dílem

akademickým senátem dílem z jednotlivých fakult; stát

poskytuje subvenci (na eské extense 8000, na nmecké
ve Vídni 14.000 K). Pražský výbor extensní poádá nyní

i feriální kursy pro uitele v Cechách a na Modrav.

Po píklad ciziny, zvi. proslulých paížských insti-

tutu: École libe des sciences politiques, École des hautes

études sociales, CoUége libe des sciences sociales a lon-

dýnské School of Economics and Political Science, ko-
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rien pednášek na akademii pro védy sociální a finanní

ve Frankfurt n. Moh. zídila u nás strana mlado-eská

r. 1911 své Vysoké eské uení politické.
V Krakov poátkem šk. r. 1911— 12 oteveny hned dv
konkurenní školy politické: jedna z nich, dvouletá

Szkoíanaukpolitycznych rázu konservativního

je pod ochranou samého snmu a obsahuje pednášky

universitních professorii pro a/bsolventy stedních škol,

druhou (Szkoía nauk spoleczn o-p o 1 i t y c z-

n y c h) rázu pokrokového vydržuje zvláštní Towarzy-

stwo. Dlnictvo sociáln demokratické zídilo si svou

Dlnickou akademii v Praze již r. 1896; podobnou insti-

tuci mají národní sociálové v Ústední škole dlnické,

kdežto Osvtový svaz (1905) chce býti institucí všená-

rodní. Ko'nen sem tam mimo Prahu (poprvé r. 1909

v Náchod) oteveny hdové školy, ale dosud jen v m-
stech.

Kdežto university mohou se tedy honositi historií již

staletou, druhá kategorie škol vysokých, techniky,
jsou výtvory docela moderními, nebo první technika

zízena byla v Paíži v dob revoluce 1794 a byla pak

vzorem institucí cizích, pedevším naší pražské (1806)

a berlínské (1821). S poátku to byly vlastn jen úsitavy

prmyslové a tedy školy odborné, pi emž na technice

v K a r 1 s r u h e (založené 1824) poprvé vedle oddlení

obecného provedena byla specialisace na sedm odboru;

charakter vysoké školy v našem smyslu slova mla teprv

technika curyšská (das eidgenóssische
Polytechnikum z r. 1856), jež poprvé pedpokla-

dem uinila u svých poslucha míru vzdlání stedo-
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Školského. Odtud teprv i rakouské techniky poínají se

energiclíy domáhati zvýšení úrovn svých poslucha a

tak blížiti se niveau universit; pes to trvalo ješt celá

desítiletí, než proces ten aspo zhruba byl dokonen.

Dnes tedy jsou techniky vskutku školami vysokými, jež

podávají nejvyšší vdeaký výcvik pro ony obory veejné

i soukromé innosti, jež spoívají v pední ad na vé-

dách mathematicko-pírodovdeckých; vedle toho jiin

pipadl úkol vzdlávati i odborné uitele tchto disciplin.

Nepekvapuje snad nikoho, že i tu síla historické tradice,

kterou mohly se proti svým ústavm vykázati starobylé

university, musila býti zvolna paralysována. :že širší

obecenstvo dlouho a dlouho pohlíželo na techniky s ne-

dvrou a že pes všecky zákonité prostedky, jimiž

mlo se postavení technik a universit vyrovnati, de íacto

ješt dnes university mají pece jen místo pednjší (u nás

na p. rektor techniky nemá dosud virilního hlasu na

snme).

V organisaci své techniky napodobí docela patrn

analogická zízení svých starších sester. Rozdlení uni-

versity na fakulty odpovídá dlení techniky na odbory.

v jichž ele stojí pednostové (= dkani); v ele

celé techniky je volený rektor se senátem jakožto nej-

vyšší instancí správní (v Nmecku bývá i zvláštní s y n-

dikus pro ekonomickou správu ústavu). Sbor uitel-

ský skládá se z professor ádných i mimoádných, do-

cent soukromých i honorovaných (za plat) a suplent

(oprázdnných stolic) vedle potebného potu assistent

a sil pomocných; obsazování míst dje se podobn jako

na universit k návrhu professorského sboru. Také na

technice jest de nomine svoboda uení, de facto však pro

.každý obor existují uebné osnovy, jimiž se musí íditi
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všickni. kdož se chtjí podrobit státním zkouškám ped
píslušnými komisemi, aby mohli býti pak veejn inní.

Posluchastvo technik dlí se jako na universit na

ádné a mimoádné i hospitanty; ženám dovolen jen

dosud v Nmecku pístup se svolením docento^vým {u nás

dosud jen hospituií od pípadu k pípadu). Konen podle

universit napodobena i form.a studijní a také na technice

vedle pednášek, kíeré mají místo hlavní, jsou cviení
v laboTatoích, ústavech, semináích, kreslírnách a rý-

sovnách.

Rozvoj technik rakouských dál se pomrn mnohem
klidnji než universit: lze celkem íci, že po celou první

polovici XIX, stol. zstávají na niveau odborných škol

stedních a že odtud teprv poínají se a to dosti rychle

blížit universitám. Ješt r. 1847 neuilo se na rakouských

technikách vbec vyšší mathematice (v Praze zízena

stolice toho druhu teprv 1852) ani technologii a tak vý-

sledek studií byl ten, že absolventi nehodili se ani do

služeb železniních, hornických, ba ani do velikých to-

váren: všecky návrhy, aby v tomto smyslu byla rozší-

ena uebná osnova technik, studijní ko-mise vídeská
zkrátka umlela. Když proto po revoluci r. 1848 nastal

íak u nás vtší rozmach prmyslu a obchodu, vznikaly

velké závady textilní, spolenosti paroplavební, etné
železnice atd., na všecka dležitjší místa musili voláni

býti cizinci, zvi. Elsasané a Francouzi. A pece to všecko

nedovedlo vyburcovat z klidu rakouské vlády, ba v do-

bách reakce let padesátých docela seikvestrována

skrovná autonomie vídeské techniky, jíž v elo po-

staven — voják a poslucham odato bylo právo jedno-
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roní služby (tehdy ješt se ve vojsku sloužilo o s iii

Jet!). Teprv válka r, 1859 frapantn ukázala naprostý

nedostatek technických sil ve vojšt a pivodila tu ná-

pravu, jež byla kdysi projektována sice již 1848, ale pro-

vedena teprv v letech šedesátých. Odtud techniiky ra-

Jvouské obdržely celkem organisaci universit, svobodnou

volbu rektora, rozdlení na odbory, s ímž souviselo

i zvýšení nákladu í rozmno>že,ní professorských stolic

i zmenšení vyuovacích hodin, jež pipadaly na jednotli-

vého uitele. Ješt sice zákon z r. 1867 pohlížel na tech-

niky jako na ústavy odborné, blízké reálkám a prcío

i záko-nodárství o nich vyhrazoval zemím, ale sestátnní

techniik v letech sedmdesátých pirozen vedlo i k státní

kompetenci ministerstva ve vcech technických. Se sta-

noviska národnostní autonomie nebyl to snad po^krok —
Cechové vskutku již r. 1874 proti tomu se na snme
ohrazovali — ale spravedliv nutno konstatovat, že jen

tak bylo umožnno, aby se techniky vskutku vyvinuly

jednotn ve formu škol vysokých. Nešlo to bez obtíží

a krisí prmyslových, ale od let devadesátých nastává

již trvalý píval posiuchastva, kterému na dále ne-

mohou stait budovy dávno již tsné.

Rakouské techniky pravideln obsahují pedevším

všeobecné oddlení (v Praze zízeno provi-

sorn teprv 1890), jehož úkolem je poskytnout poslu-

cham píležitost, aby doplniU své vzdlání mathema-

ticko-pírodovdedké, po píp. dosáhli i pimené pí-

pravy pro úad uiitelský na vyšších ústavech vyuo-

vacích. Vedle toho jsou zpravidla tyi oddlení od-

borná, a to stavebního inženýrství (nyní 10 semestr), po-

zemního stavitelství (9 semestr), strojmího inženýrství a

technické chemie (po 8); dále jsou na jednotlivých techni-
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kách ješt oddlení zvláštní: na vídenské technice od

r. 1909 a nmecké v Brn od r. 1902 je i odbor elektrotech-

nický, na nmeckých technikách v Praze a Brn kulturn

technický, ve Lvov hydrotechnický, u nás v Praze na

.eské technice odbory kulturního inženýrství a zem-
,dlský (po 8 sem.), dále zvláštní kursy pro geometry,

pojišovací technuky, kandidáty uitelství na vysokých

školách obchodních, konen pípravný bh pro vysoké

školy mo<ntanistické (existuje též ve Lvov). Zkoušky

,na rakouských technikách jsou trojí: státní (vždy dv
v každém odboru, a to všeobecná o pedmtech píprav-

ných a pomocných po tvrtém semestru a zvláštní na

konci studií), dále diplomové (normovány jsouce

zatímním pedpisem z r. 1867 mají dokázati, že kan-

didát si osvojil nejen úplnou theoretickou i praktickou

znalost píslušných disciplin, nýbrž že má i samostatný

úsudek o upotebení nabytých vdomostí), konen r i-

gorosa, vedoucí od r. 1901 k hodnosti doktora vd
technických.

Ze sedmi technik rakouských, jež na ten as existují,

jsou tyi nmecké (ve Vídni, Praze, Brn a štyr.

Jiradci), dv eské (v Praze a Brn) a jedna polská (ve

Lvov); ostatní národnosti nemají technik (ani universit),

takže vedle Nmc jen o nás je relativn dobe po-

staráno. Nejstarší jest technika pražská, jež vznikla

7 pražské inženýrské (fortifikaní) školy W i 1 1 e n b e r-

^ o v y. První návrh na zi\zQ,m. ústavu polytechnického

v Praze uinil professor maihematiky na pražské univer-

sit, Fr. Q e r s t n e r již r. 1798 a vypracoval dokonce

3tatut, dle nhož po zpsobu paížského ústavu mla to
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býti vskutku vyšší škola, dO' níž mohli býti pijímáni po-

sluchai jen po úspšné zkoušce z mathematiky a vd
pírodních. Návrh jeho pijala sice studijní komise ví-

deská s nadšením, ale pro francouzské války k nmu
vbec nedošlo, naež Qerstner jej modifikoval a oddáliv

se od prvotního svého ideálu, navrhl školu odbornou a

praktickou pedevším pro ty, kdož nebudou míti vzd-
Jání gymnasijního a universitního'. Hlavními pedmty
mla býti chemie a mechanika, k emuž snm k návrhu

.los. Fr. hr. Libštejnského z Koloivrat pidal ješt stavi-

telství. Qerstner jakožto nov jmenovaný editel vypra-

coval pak definiitivní statut ústavu chemicko-mathema-

ticko-stavitelského, jenž nákladem stav zemských ote-

ven v svatováclavském seminái v nynjší Husov
tíd s názvem Král. eské stavovské tech-

nické uilišt v Praze (Kónigliche bóh-

mische stándische Lehranstaltin Prag)

s úkolem »povznésti domácí vlastenecký prmysl vde-

pkým vyuováním«, S poátku pijímáni žáci ze škol

hlavních a tvrté tídy gramatikální, pi emž ústav jako

kdysi stavovská inženýrská škola byl pidlen k uni-

versit, tebas ml vlastního editele; posluchai tech-

niky byli tedy zárove imatrikulováni na universit a

poslouchali tu docela i nkteré pednášky. Ale již r. 1815

dekretem studijní komise dvorské technika ustavena

samostatn, naež pro lepší pedpravu žactva zízena

(jako ve Vídni) r. 1833 dvoutídní reálka pivtlená pímo
,k technice. R. 1848 jednáno bylo ve Vídni vážn i o re-

organisaci techniky pražské, dokonce se pomýšlelo i na

otevení eské techniky (i v Praze, jak je samo-

zejmo, uilo se na technice stále jen nmecky) a za-

vedeny vskutku hned aspo výklady o eské ei (su-
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plentem té stolice byl Vávra), ale reakce potlaila zas

tento slibný rozmach a pivodila nkolikaletou stagnaci,

z níž teprv v letech šedesátých vzešlo probuzení. R. 1863

usneseno na snme reorganisovati ústav ve skutenou

vysokou školu, a to tak, že zavedeno bylo odtud zízení

odborové, autonomie professor a rovnoprávnost zem-

ských jazyk jakožto vyuovacích; za žáky pijímáni

odtud jen absolventi stedních škol s maturitou, po píp.

po pijímací zkoušce. Takto utraikvisovaný ústav byl

,však již r. 1869 v dobách trpného odporu Cech roz-

dlen na eský a nmecký a r. 1874—5 sestátnn; toliko

,knihovna technická je dosud spolená.

Kdežto nmecká technika v Brn zízena již r. 1849,

a to pemnou dosavadní stavovské akademie v Olo-

mouci, penesené krátce ped tím do Brna,^ eské tech-

íiiky dokali jsme se teprv r. 1899 cestou pouhého naí-

zení; ale podnes jest kusá, nemá ani obecného oddlení

ani odboru architektury, ba ani laboratoí a po-

Jcusných stanic, ani dílen, takže nelze se ani divit slabé

její návštv. Ani v oboru technik není zkrátka právo

eského národa na vzdlání uplatnno náležit a spra-

vedliv.

Kdežto university jsou celkem dovršením studia gym-

nasijního, techniky reálného (za jistých podmínek mže
ovšem i gymnasista vstoupit na techniku i realista na

iiniversitu), staly se v posledních desítiletích optn po-

kusy, aby podobn vyvrcholeno bylo ústavy vysoko-

školskými školství odborné, jež podává vzd-

1 Technika nmecká mla býti prvotn utrakvistická, ale záhy po-

nmena, na si nepestali echové marn stžovati.
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Jáni vymezené a upravené pro speciální povolání ži-

votní. A tak v cizin i u nás existují již ojedinlé vysoké

školy povahy zemdlské, hornické, prmyslové, ob-

chodní, umlecké atd.

Ve všech tchto odvtvích vysokých škol Cechové

ani z daleka nejsou opateni dostaten. Pedevším
v Rakousku proti vysoké škole zemdlské
(Hochschule fiir Bodenkultur)ve Vídni s od-

dlením hospodáským, lesnickým a kulturntechnickým

(založ. 1872) a hospodáskému oddlení pi universit

v Krakov existuje teprve od r. 1906 zemdlská
fakulta pi technice v Praze, vypravená dosud

velmi chud (pi jiných technikách, zvi. eské v Brn,

jsou jen ojedinlé docentury toho druhu); ádní poslu-

chai tétO' fakulty musí míti maturitu ze stední školy

a vnovati se studiu po 8 semestr. Naproti tomu ho-

spodáská akademie v Táboe není školou vysokou, ježto

jí schází nezbytný pedpoklad toho, svoboda uení. Pro

studium vd montanistických existují v Rako-usku dv
tyleté školy vysoké vLubnaPíbrami, pocháze-

jící jakožto ústavy státní z r. 1849, ale vyuovací eí na

obou ústavech je dosud nmina, a v Píbrami bývají

pravideln dv tetiny posluchastva národnosti slo-

vanské. — Mezi školami obchodními v Rakousku k vy-

sokému školství lze poítati školu t e r s t s k o u (s c u-

ola superiore di commercio) a exportní
akademii vídeskou, zízenou teprve r. 1898,

jejíž úkolem jest vzdlávati pro obchod zahraniní a

služby konsulární (vyuovací eí je tu ovšem nmina).

O eské vysoké škole obchodní poíná se mluvit teprv

v dob poslední; t. e. akademie obchodní de facto jsou

jen vyššími stedními školami, upravenými odborn. —
eská Politika. V. 68
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Spíše již ráz vysoké školy možno piísti umleckým
akademiím, z nichž nejstarší je vídeská (zalo-

žena již r. 1692); pražský ústav toho druhu, založený

r. 1799 a sestátnný r. 1896, jest dosud utrakvistický

stejn jako u m 1 e c k o-p ríJmyslová škola (od

r. 1885). Konen vysoké školy vojenské (aka-

demie vojenské) i konsulární akademie ví-

deská (pro vzdlání konsul a diplomat) jsou jen

nmecké. Nejnápadnjší je, že i ú s t a v y z v r o 1 é-

k a s k é, které teprv od r. 1897 povýšeny na vysoké

a teprv r. 1908 dostaly právo udíleti doktorát a od

r. 1909 voliti vlastní rektory, jsou jen dv: nmecká
ve Ví dn i (od r. 1777) apolská ve Lvov (1881);

v Cechách pes mnohaleté úsilí nezmoWi jsme se na

samostatnou školu toho druhu a uí se zvrolékaským
disciphnám jen jako pomocným disciplinám na universit

a technice. Jak patrno, eská politika na poli vysokého

školství má dohánti mnoho, velmi mnoho, než bude lze

mluviti i tu o národní rovnoprávnosti.

Literatura. Soustavných a kriticky psaných djin
pražské university' dosud nemáme. Starší spis W. W.
Tomka (Dje university Pražské, 1849)

sahá jen po kompaktáta basilejská 1436, souasn vyšlý

jeho spis nmecký (Qeschichte der Prager
U n i v e r s i t á t) do r. 1849, pi emž století XIX. od-

byto asi na t y e c h stránkách. — Z. W i n t e r podal

r. 1897 djiny vysokých škol pražských od secesse cizích

národ až po bitvu blohorskou (tedy 1409—1620) a ve
zvláštním spise vylíil i2ivot na vysokých ško-
lách pražských (1899) ; v rouše románu poslední

zápas kolleje Karlovy pedvedl Winter ve svém K a m-
p a n u (pvodn v asop. Zvon VI. a VIL, samostatn
1909). O pomru university k husitismu pojednal B a c h-
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mann v Deutsche Arbeit I. 1901, 49 si. O rozdlení
pražské university struný, ale dííkladný spisek vydal

Goll 1908. — Statistická data obsažena ve studii Pli-
wov (E. Pliwa): Osterreichs Universit á-

ten 1863/4—1902/3 z r. 1908. — Sbírku zákonii a na-

ízení platných pro university vydali Leo B e c k v.

Mannagetta a C. v. Kelle Die oste r reich i-

schen Universitátsgesetze 1906, kde ke konci

sestavena literatura (ostatn skrovná) o rakouských
universitách vbec a pražské zvláš. Pedpisy o akade-
mických gradech sebral a probral A. v. Wretschko
Die akademischen Grade namentlich an den osterr. Líni-

versitáten 1910.

Djiny techniky pražské vypsal esky V e 1 f 1 í k
(I. sv. 1906), nmecky téhož roku F r. S t a r k (Die k. k.

deutsche Techmsche Hochschule in Prag 1806—1906);

sbírka pedpis a 'naízení platných pro es. techniku

v Praze vydána 1908. Djiny brnnské techniky podává
Památník c. k. eské vysoké školy technické v Brn 1911.

Ostatn teba hledati pod píslušnými hesly v peda-
gogických encyklopediích Reinov a Loosov,
jakož i ve spise Strakoše h-Q raszmanna Qe-
schichte des osterr. Unterrichtswesens
1905, z nhož píslušVié partie u výtahu podány i v po-

sledním díle o djinách pedagogiky, vyšlém ve Vídni,

prací Dr. W. Z e n z e, F e r d. Franka a E d. S i e-

gerta (Qeschichte der Pádagogik 1910).

Srv. konen i píslušné partie mých Djin pedago-
giky (I. 1909 a II. 1910).

68*



HLAVA ŠESTÁ.

KULTURNÍ POLITIKA ESKÁ A MUSEA.

NAPSAL AUGUSTIN ŽALUD.

Mezi Ústavy kulturní, jejichž ádné a dobré vypra-

vení a uspoádání je jednou z podmínek plného rozvití

osvtného života národního, patí musea. Proto

obezetná politika kulturní musí vnovati museím váž-

nou a pelivou pozornost a to tím spíše, že musea jsou

ústavy pomrn mladé, teprve se vyvíjející a dospívající

ponenáhlu k ustálené, pevné form. Pes to však jsou

Již nyní dležitou složkou kulturního života národa, která

si samým svým významem vynucuje veejnou péi.

A jest jenom v zájmu národního celku, aby vývoj a další

utváení musejních ústav nebyly ponechány vždy více

mén náhodnému, soukromému poinu jednotlivc, by
sebe upímnji zaujatých pro dobrou vc. Je teba, aby
správa veejná podrobila i musea svému vlivu, aby plá-

novit psobila na další jejich rozvití tak, aby ídila se

potebou obecného národního prospchu a ne nahodilým

interesem úzkého kruhu pracovník amatér.
Musea — ve slova smyslu, dnes obecn ustáleném —

jsou sbírky pedmt, zaasté starožitných, kieré

jsou soustavn (vdecky) uspoádány a slouží všeobec-

nému prospchu: uchovávajíce památky minulosti, po-

pípad i památky své doby pro budoucnost, podávajíce
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materiál vdeckému studiu a starajíce se o názorné po-

uování vrstev lidových. Tu jsou, jak pkn ekl Licht-

warck, výrazem demokratické myšlenky nové doby:

jsou každému otevena a každého ochotn pouují. Ale

vznik svj vzala ve šlechtických palácích a na dvorech

panovník absolutistických — ve století sedmnáctém a

osmnáctém. Ovšem sbírky umleckých pedmt byly

v majetku chrám, panovník a bohatých jednotlivc již

za starovku i stedovku. Le byly to spíše klenotnice,

pouhá nahromadní poklad, teba poklad, jichž cena

byla nejednou umlecká. Teprve prvá století novovku
dávají snškám tm ráz sbírek, které jsou již úeln
a soustavn shromažovány. V té dob také mimo ped-
mty umlecké picházejí do sbírek rzné zvláštnosti,

rarity a híky pírodní. Novodobý rozkvt vd, zejmé-

na pírodních, dává museím jejich nynjší, vlastní obsah

a vítzství myšlenky demokratické otevírá je — díve

soukromé sbírky velmož — všemu lidu. Tak vzniká

r. 1759 prvé museum, vnované obecnému prospchu:

Britské museum v Londýn, jež následují pomrn brzy

obdobné ústavy v ostatních státech evropské vzdla-

nosti (v Rakousku na poátku století devatenáctého).

Ze samé definice museí vyplývá, jaké jsou jejich

ú k o 1 5^ Prvé poslání jejich bylo uchovávací (konser-

vaní): sbírati a zabezpeovati památky, pedevším ty,

které by jinak byly vydány zkáze. K tomu brzy pistu-

povaly i snahy lidovýchovné: musea jsou snad, neítá-

me-li školy, prvé ústavy, vnované lidové výchov.

Jejich zetel byl obrácen vždy i k laikm; extense byla

od prvých jejich chvil podstatnou ástí úkolu, jejž si

musea kladla. Konen mají musea i poslání vdecké:

netvoí sice vdy, ale prostedkují ji a umožují; jsou
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pomocnými ústavy vdecké práce. Význam jejich

v tomto smru je aspo pro nkteré obory vdní velmi

znaný; jsou vdy, které by nemohly bez materiálu

musejního vbec pracovati (tak archeologie je právem
zvána vdou museální).

Dle toho, který z uvedených úkol pevažuje, ídí

se uspoádání sbírek. Dokud musea dbala hlavn
úkolu uchovávacího, starala se shromážditi co nejvíce

památek, jimiž peplovala své prostory tak, že ne-

jednou psobila dojem skladišt. Jakmile pevládly
snahy Hdovýchovné, nastala starost o vhodné vysta-

vení, které by návštvníka neunavovalo, nesvádlo svou

mnohostí k povrchní pehlídce, ale poutalo pokud možno
ke všem význaným pedmtm. Dnes jde tedy museím
o sbírky ne etné, ale dobré a vhodn vystavené pro

široké obecenstvo; pro badatele chovají skladišt mu-
sejní sbírky studijní, které shromažují i varianty a

pedmty mén význané. Ze stejného ohledu iní si

dnes všechna moderní musea úkolem vystrojiti své

sbírky podrobnými, vysvtlujícími nápisy, doprovázejí

je tištnými prvodci i živým slovem, obasnými, nkde
i pravidelnými výklady svých vdeckých úedník. Ráz
museí jakožto ústav vdeckých ukládá jim vystavovati

sbírky soustavn a doprovázeti je srovnávajícími a vy-

svtlujícími mapami (o pvodu pedmt), fotografiemi

(variant, obdob) a p. Dále vede k tomu, že musea ne-

omezují se na samy sbírky, ale doplují se i jinými v-
deckými pomckami: ítárnou, knihovnou, archivy foto-

grafickými (— dnes nelze si pedstaviti velké museum,
dostaten vyzbrojené, které by nemlo svou fotogra-

fickou pracovnu —), ev. archivem fonografickým (na p.
u museí národopisných, hudebních a j.), sbírkou obraz
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stereoskopických, skioptikonem, kinematografem, jež

ovšem slouží nejen vdeckému, ale i lidovýchovnému

poslání museí. Konen požadavkem vdeckého poslání

musea je, aby materiál svj i zpracovávalo a publiko-

valo; nebo jenom cestou publikaní mže býti uveden

na mezinárodní vdecké kolbišt a tak teprve zcela

plniti svj úkol materiálu vdeckého. Tím vším však

jsou dány i požadavky, které iní a musí initi moderní

museum po stránce finanní, požadavky, které plniti

zcela neb ásten bývají povolány a nuceny ty které

ústavy veejné správy. Je dosti pochopitelno, že laikm,

kteí nejsou informováni o vnitním život museí a

o etných jejich povinnostech, zdají se nejednou a vždj''

neprávem finanní nároky musejních správ píliš znané.

S psobením na poli lidové osvty souvisí tsn
otázka musejní návštvy. Statistika o e-
ských museích ukazuje, že návštva je tím vtší, ím
astji je museum pístupno bezplatn; pi tom — pi
astjší bezplatné návštv — spolu klesá poet návštv-

ník, pipadajících na 1 den návštvní, tak že obecen-

stvo mže si tu klidnji, pohodlnji a podrobnji prohléd-

nouti exposice.^ Není pochyby, že obojí: i zvýšení ná-

vštvy i rozvržení jí na více dní je v zájmu lidovýchovné

psobnosti museí a je proto astý bezplatný vstup do

musea jen odporuitelný.' Na zvýšení návštvy psobí

1 Dle „Zpráv zem. stát. úadu" XIV, 1 : v echách

Museum bylo Poet Poet bezplatných návštvník
- bezplatn pístupno dn museí prmrem na 1 museum na 1 den

1—10 6 1.029-5 205-9

11— 100 11 1.506-2 35-3

pes 100 12 2.775-5 9*2

2 Zajímavá je tu zkušenost z Národopisného Musea eskoslovan-

ského v Praze o návštv volné (platné zejména o nedlích a svátcích).
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dále vhodnost umístní. (Z museí s vhodnými místnostmi

vykázalo zem. stát. úadu poet návštvník 15 museí

a na 1 pipadalo prmrem 2906 návštvník; na 1 mu-
seum s místnostmi dostatenými — ze 17, jež vykázala

data — prmrem 1477 návštvník a na 1 museum
s místnostmi nevhodnými — ze 4, jež vykázala data,

— prmrem jen 810 návštvník.) Konen psobí i ve-

likost museí: z 37 museí (skupiny C zemské statistiky,

tab. I.), která vykázala výši návštvy, byla u 14 museí,

majících více než 5000 pedmt každé, prmrná ná-

vštva 5031 osoba; u 23 museí menších (pod 5000 ped-
mt) byla prmrná návštva jen 598 osob. Je proto

snažiti se vždy o musea pimen silná; nebo malá

musea nevyhovují ani vábivostí svých sbírek pro obe-

censtvo a využitím jich návštvníky — (ovšem také

proto, že bývají v místech s nepoetným obyvatelstvem)

— a je dbáti, aby musea mla vždy vhodné místnosti.

Obojí jsou jist z podmínek, aby musea plnila své po-

slání lidoosvtné. Mimo uvedené již psobí na poetnost

návštvy i doba její: nejlépe osvduje se tu návštva
v nedlní odpoledne.^ Za to dle zprávy ed. J. Leischinga

na pátém sjezdu (1912) Deutscher Werkbundu v žádném
z nmeckých museí se neukázala vhodnou návštva ve

veerních hodinách všedního dne. Konen pro zvýšení

návštvy a všeho zájmu o musea psobí úast na vý-

stavách cizích, nebo výstavky poádané mimo samo
museum, zejména v blízkém jeho okolí a obasné vý-

Dle zpráv o innosti (1909—1911) byla za prvých deset let, kdy mu-

seum bylo pístupno bezplatn jen dvakráte v týdnu a kdy zejména

v nedli se vybíralo vstupné, prmrná roní návštva 13.945 osob.

Rokem 1907 však byla zavedena jednotná odpolední volná návštva

(i o nedlích a svátcích) a tu další ptiletí vykazuje roní prmr
32.857 osob, t. j. vzrst o plných 136Vo-

^ Viz poznámku pedcházející!
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Stávky (nového materiálu, materiálu odkázaného na

skladišt, nebo sbírek soukromých), jež by museum po-

ádalo ve svých vlastních místnostech.

Jiný požadavek, dotýkající se stejn všech museí, je,

pokud jde o zabezpeení musejního mate-
i á 1 u, a to nejen co do uložení (vhodné místnosti) a vc-
ného zachování (ádná konservace), nýbrž i po stránce

právní. Je naprosto nezbytno, aby pedmty musejní

b3'ly nezcizitelny (s výhradou pípustnosti výmny s ji-

nými musei) a aby byly, pokud možno, majetkem veej-

ným. Nejlépe je zabezpeení to provedeno, kde musea

jsou ústavy veejné správy, a státní, zemské, okresní,

obecní nebo samosprávných korporací odborných

(obchodních komor a p.). Ale to je dosud stále

ješt výjimkou. Zakládati musea bylo ponecháno

v prvých dobách jejich vzniku soukromé iniciativ, hle-

dající pevnou hmotnou basi jen prostedkem dobrovol-

ného sdružování. Je tedy ada museí dosud majetkem

musejních spoleností. A tu teba se starati, i když

správa podobných museí nadále zstane spolenostem,

které je založily, aby sbírky byly odevzdány do vlast-

nictví toho útvaru veejné správy, který je subvencuje,

eventueln — je-Ii v tom smru konkurence rzných

orgán veejné správy — tomu, který nejspíše a nej-

snadnji mže jejich neporušenost kontrolovati. Kde

nelze docíliti, aby musejní sbírky se staly pímo majet-

kem veejným, sluší požadovati jako minimum právního

zabezpeení, aby bylo zarueno aspo pro pípad zá-

niku spolenosti (dosavadního jejich vlastníka), že pe-

jdou ve vlastnictví nkteré korporace naší samosprávy.

Nejlépe, jak vzpomenuto, a sama sebou je rozešena

uvedená, jist vážná otázka právní zabezpeenosti mu-
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sejního materiálu, kde musea vznikala nebo asem se

stala ústavy naší samosprávy nebo státními, emuž
u nás bylo teprve v druhé polovin, ba hojnji teprv ke

konci devatenáctého století.

Mimo obecné požadavky, jež mají platnost vi mu-

seím, a jsou kdekoli, je ada postulát a podmínek, jež

vyplývají z konkrétných pomr eských a z vývoje

eského musejnictví. Aby je bylo možno stanoviti, je

pedevším vhod-no všimnouti si, jak se dalo v našich

zemích tídní (specialisace) museí. Vedle

prvého útvaru musejního, jímž byla musea všeobecná,

vznikala v druhé polovici devatenáctého století dosti

etn musea odborná. Kdežto musea všeobecná snažila

se obsáhnouti všechny obory vdní, všechno psobení

lidského ducha, pokud jen se dá doložiti hmotnými pa-

mátkami, musea odborná omezují svj úkol na jednotlivé

vdy (musea národopisná, lidovdná, archeologická, hi-

storická, pírodovdecká, fysikální, medicínská atd.)

nebo na jednotlivá odvtví organisace spoleenské a ži-

vota hospodáského (musea prmyslová, umlecko-

prmyslová, technická, obchodní, zemdlská, vojenská,

námoní, školská, poštovní atd.). Nkterá z museí od-

borných mají potom mimo úkoly, všem museím spo-

lené, ješt poslání praktické: jsou ústavy zvelebova-

cími, jež mají pracovati ku povznesení výrobního oboru,

kterému slouží (musea technologická, prmyslová, ob-

chodní, zemdlská a j.).

Pi mnohotvárnosti musejní organisace, pi níž nad

to schází naprosto jednotné, autoritativní ízení, je dosti

pochopitelno, že innost museí se kižuje, že nkterá

musea zacházejí za meze svého poslání a tím zpsobují

roztíštnost materiálu (sbírek) a studium vlastn st-

Á
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Zují, Tomu je jednak v pomru museí umleckoprmy-
slových k museím historickým a všeobecným, jednak

v pomru museí venkovských k ústavm ústedním.

Praktický úkol museí umleckoprmyslových je pevný.

Mají — sbírkami vzorných výrobk, knihovnou, ítár-

nou, sbírkou pedloh, kreslírnou, pednáškami a kursy

— býti ohnisky osobního podncování zejména drob-

ných živností výrobních a domáckého prmyslu a um-
lecky organisaními stedisky odborných škol. Ve sku-

tenosti však, jak vytýká prof. dr. J. Gruber, — »prak-

tický význam museí umleckoprmyslových bývá nkdy
oslaben tím, že nad praktickým pstním dnešního um-
leckého prmyslu nabyly vrchu zájmy sbratelské a

vdeckohistorické, jež místo vzorných výrobk um-
leckého prmyslu moderního bývají peplnna umlecko-

prmyslovými antikvitami a místo napodobitelných

pedmt denní domácí poteby ladných tvar a vý-

borné práce nesnadno následovatelnými luxusními ped-

mty ze starobylých sídel šlechtických a že na míst

živého styku s umleckoprmyslovými školami a vý-

robci bývá pstno jen mrtvé sbratelství, které spo-

kojujíc se pouhým nabytím a držením objekt, málo pe-

uje o jejich ilé využitkování pro úely praktické a tak

z ústav na povzbuzení prmyslu iní pouhou zname-

nitost pro turistu nebo kulturního historika.

«

Více se kíží a spornjší je psobnost museí vše-

obecných: venkovských (krajinských, okresních a míst-

ních) s musei ústedními. Musea venkovská dle okrsku,

který zahrnují ve svoji psobnost, jsou krajinská, okres-

ní a místní (mstská i vesnická). Vesnická musea jsou

v Cechách — dle statistiky zemské z r. 1905 — ti. Ne-

padají tedy svým potem nijak na váhu. Mimo to i ti.
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kdož odporuují jejich zizování (na p. C. Merhout

v Ceskoslovainských Letopisech Musejních), omezují je-

jich program tak, že by s ostatními musejními ústavy

ani nekonkurovaly. Jejich úkolem by bylo sbírati ze-

jména písemné památky (uchovávati snad obecní ar-

chiv), katastrální mapy, fotografie a vyobrazení pohled
na obec a jednotlivé její školy, vésti pamtní knihu

obecní, zapisovati pomístná jména, tradice a pod. Cenné

památky, které potebují odborného popisu i uložení,

vesnická musea by sbírati nemla, nebo všechny ne-

výhody, jež mají musea krajinská a okresní, byly by

u nich jen stupovány. Za to dobe by mohly býti

prvými sbrnami, z nichž by dležité pedmty pechá-

zely do museí okresních a ústedních. Pokud jde o úkoly

ostatních druh museí venkovských, je nyní již aspo
obecná shoda v tom, že mají pouze podávati jasný obraz

pírody a minulosti svého kraje neb okolí se zvláštním

zetelem k tomu, co kraj zvláštního má nebo co dle-

žitého vykonal.^ Spolu byl v Ceskoslovanských Leto-

pisech Musejních (II, 101) úkol museí venkovských roz-

šiován: mají podávati i soudobé významnosti a charak-

teristiku svého okrsku. O oprávnnosti museí venkov-

ských byl v Cechách spor již v letech devadesátých.

Dr. L. Niederle (v eském Lidu I) tehdy smle proti

obecné tendenci zakládati co nejpoetnji venkovská

musea vyslovil pesvdení, že »krajinská archeologická

musea jsou na újmu povznesení vdecké práce v Ce-

chách, že centralisace sbírek v Praze byla by prospš-

njší«. Pro musea venkovská vyslovili se dr. K- V. Adá-

* KL ermák, Rozpor mezi archaeologickým a pírodovdeckým

oddílem musea venkovského. Vstník eských museí a spolk archaeo-

logických. Ro. IIL, str. 1 si.
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mek (v Rozpravách Spolenosti Pátel Starožitností e-
ských, ro. III), Kl. ermák (ve Vstníku eských museí

a spolk archeologických), V. V. Jeníek (v Ceskoslo-

vanských Letopisech Musejních, ro. I) a dr. Ant. Fric

(v »Djinách místního musea v lázních BIohrad«). Ti,

kdož hájí musea venkovská, mají ovšem pedem na

mysli jejich poslání lidovýchovné, jak svdí Fricovo

dovolávání se výroku Batherova: »Má-li býti v každém

mst knihovna, pro by nemlo býti v každém mst
museum? « Proti tomu dr. Niederle hlavn myslil na

poteby vdy a na innost museí jako ústav vdeckých.

Ovšem dr. Niederle sám uznával, že nelze pomýšleti na

zrušení venkovských museí. Nedoufal ani, že by se

musea ta mohla státi »pouze ústavy sbracími, musejí

provisorními, kdyby totiž sbírala po kraji a vci na as
vystavovala k pouení lidu a po ase vždy ást po ásti

zasílala do Prahy «.^ Spokojoval se proto požadavkem,

aby venkovská musea postupn publikovala všechen

svj materiál. Skutená, neodbytná poteba evidence

sbírek mimopražských vedla asem dále: požadováno,

aby venkovská musea uložila opis svého inventáe —

1 Zajímavo, že na podobnou z ásti organisaci pomýšlí Mu-

sejní komise Zemského sdružení dorostu eského venkova, která si

vzala za úkol, pracovati k uskutenní jednotného velkého zemdl-
ského musea v Praze. Mimo Ústední musejní komisi má Sdružení do-

rostu eského venkova i okresní musejní odbory, které mají zizovati,

udržovati a spravovati okresní musejní sbrny. „Vrchní dozor nad

sbrnou pináleží užší musejní komisi (ústedn), která jej vykonává

svými správními orgány nejmén jednou za rok. Dohled vztahuje se

zejména na ádnou správu a vedení sbrny. Vylouení, prodej, výmna
atd. museálních pedmt dje se jen se svolením užší musejní komise

(ústedny). Této pináleží též konené rozhodnutí, který pedmt, nutný

pro vylíení celkového vývoje, pejde do zemdlského musea v Praze,"
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dle možnosti doprovozený fotografiemi význaných
zvlášt kus — v píslušném museu ústedním. Pokus
uskuteniti mj^šlenku tu uinilo na p. Národopisné

Museum Ceskoslovanské v Praze.^ Ostatn i kdo se vy-

slovoval proti museím venkovským, uznával pece jejich

výhody, i obránci jejich nepopírali všechny nevýhody
a uznávali potebu nápravy. Tak prof. Niederle ve vzpo-

menutém svém projevu piznával za hlavní pednost
venkovských museí, že podporují innost sbratelskou
a uchrání tím mnohé, co by se jinak ztratilo: jsou totiž

lidu více na oích, jsou mu snadnji pístupna a proto

odevzdá tam leckdy svou památku i ten, kdo by ji sotva

postoupil do vzdáleného stedišt, kde se mu vymkne
skoro na vždy z dohledu a kontroly. Mimo to ani po
stránce vdecké nelze zcela popírati význam venkov-

ských museí. Možno tu vzpomenouti, že podnikají vy-

kopávky, na které by leckdy pi výhradné innosti

z centra podnikané ani nedošlo; že mívají odbornou svou

knihovnu (vdeckou), archiv fotografický a jiné pomcky
a stávají se tím stedisky venkovských pracovník lite-

rárních. Zejména však je dležitý význam, který mohou
míti svou úastí na poli lidové osvty (výstavkami pr-
myslovými, umleckými, pednáškami atd.). Proti tomu
zastanci nepopírali nevýhody, které zpsobuje rozptý-

lenost materiálu poetných, drobných a nejednou od-

lehlých museí, ímž se stžuje znan vdecké využití

sbírek a náležité jejich ocenní. Mimo to u drobných

museí padají na váhu i obtíže jejich správy a labilní

jejich zabezpeení pro budoucnost. Malá musea vesms

* Opis inventáe svého národopisného materiálu dosud poskytla

musea mstské v Benešov, krajinské v Kloboukách u Brna, mstské

v Náchod a v eské Tebové, — tedy tyi.
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jsou odkázána jen na síly ochotnické. Má-li skoro vždy

aspo prvý iniciátor a zakladatel musea jakési, nkdy
velmi cenné vzdlání odborné, málo kdy se podaí vy-

hledati z kruh odborných i jeho nástupce. Školské intel-

ligence není na venkov vbec nadbytek; — a mezi

jejími píslušníky ješt jsou opravdu skoro výjimkou ti,

kdož by mli uvdomlý a dlný zájem o musejnictví.

Stává se tedy nejednou, že v malém míst se nenajde

nejen odborník ochotný konati dobrovoln služby

správce musejního, ale nenajde se vbec nikdo, kdo by

se sbírek ujal a staral se aspo, aby nezašly, nehynuly

a nerozptýlily se. Proto na p. K. ermák, který jinak

hájil oprávnnost venkovských museí, soudil (v lánku

»Jest užiteno všude musea zakládati* ve Vstníku

eskoslovanských museí a spolk archeologických I.),

že vbec mlo by býti vdí zásadou všech museí a

spolk archeologických, že památky nejdražší a nej-

vzácnjší, pro celé království dležité, náležejí museu

království eského. Za to mlo by museum zemské

poskytovati venkovským museím odlitky, dobrá vy-

obrazení, popisy atd. Proto doporuoval, aby všechny

musejní spolky pojaly do svých stanov obdobné ustano-

vení, jako Vela áslavská (i. 14. jejích stanov uvádí:

»Spolek má zstati ve stálém spojení s museem králov-

ství eského a mže sob opatiti opisy a popsání pa-

mátek a starožitností v museu uschovaných, pro msto
áslav a okolí veledležitých, jakož má býti také povin-

ností spolku, všechny starožitnosti a památky vypátrané,

pro království eské a celý národ veledležité, dle usne-

sení výboru tomutéž museu oznámiti a dle pání edi-

telstva musejního jemu odeslati«). Ovšem podobným,

dobrovolným zpsobem styk museí venkovských
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s Ústedními, mezi nž nutno poítati nejen museum
zemské jako všeobecné, nýbrž i musea odborná, na p.

národopisné a j., provésti se nepodailo. Proto obhájci

venkovských museí snážih se a dosud se snaží o jednot-

nou jejich organisaci, která by výtky ústavm tm inné
uinila bezpedmtnými.

Ale aby snahy ty mohly býti dobe pochopeny, nutno

ješt vylíiti dnešní stav eských museí.
V Cechách je dnes, pokud bylo možno doplniti dle ohlá-

šení v denním tisku zemskou statistiku z r. 1905, museí

139 (114)^ z nich je 105 {83) eských, 23 (22) nmecká
a 11 utrakvistických. Venkovských museí bylo 116 (97)

a to 96 (77) eských a 20 nmeckých; 23 (16) odborná,

z nichž bylo 12 prmyslových (2 eská, 2 nmecká a

8 utrakvistických, jimiž musejí býti všechna zemí pod-

porovaná) a 11 (5) jiných (8 s rázem odborných museí

ústedních) a to dle národního rázu 7 eských, 2 utra-

kvistická, 1 nmecké a 1 všeobecné museum ústední:

zemské, které je utrakvistické aspo formáln. Na Mo-

rav je, pokud bylo možno soukromými zprávami do-

plniti sdlení v Statistisches Jahrbuch der autonomen

Landesverwaltung (VII. ro.), jež podává za r. 1905 data

o museích, podporovaných nkterou korporací samo-

správnou, dnes 33 (20)- museí a to 1 všeobecné ústední

(zemské) utrakvistické, 9 (5) odborných (mezi nimi 2

prm3'Slová) a to 6 eských, 1 utrakvistické a 2 nmecká
a 23 (14) venkovských (místních) a to 7 nmeckých a

16 (9) eských. Ve Slezsku bylo r. 1905 museí 8. z nich

^ ísla v závorce jsou dle zprávy Zemského stát. úadu, který

zjišfoval stav z r. 1905.

2 ísla v závorce jsou dle citované úední publikace, tedy za rok

1905 a jen o museích podporovaných z veejných prostedk.
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jediné eské. Na Uherském Slovensku jsou 2 musea

v ruce slovenské: v Tur. sv. Martin a v Uh. Skalici.

Je tedy v zemích, obývaných národem eskoslovenským

130 museí eských, 39 nmeckých a 13 utrakvistických.

Je eských museí dle toho 72%, nmeckých 21%, obou-

jazyných 7% (vedle toho jsou ovšem na Slovensku

místní musea v ruce maarské, o nichž zprávy nebyly

po ruce).

Rozvoj v musejnictví v zemích eských
byl dosti pozvolný zvlášt v prvé dob vzniku musej-

ních ústav: do r. 1862 mh jsme v Cechách jediné mu-

seum Zemské, které vzniklo r. 1818. R. 1862 založeno

prmyslové museum Náprstkovo, které je tím vbec
jedním z prvých ústav svého oboru na evropském

kontinentu. R. 1863 vznikl musejní spolek v Jiín,

který však brzy, poátkem let sedmdesátých zanikl,

a r. 1864 byla založena Vela áslavská. V desítiletí

1865—1875 vznikla 3 eská musea, vesms ve východ-

m'ch Cechách (nmeckých 7), v ptiletí 1875—1880 zalo-

ženo 7 (sy museí, do r. 1885 14 (2) (mezi nimi mstské
museum v Praze a umlecko-prmyslové), do r. 1890

11 (3) (v nich prvé venkovské museum umlecko-prmy-
slové v Plzni), do r. 1895: 29 (5) (vliv píprav pro Národo-

pisnou výstavu), do r. 1900:9 (7) (mezi nimi Národopisné

Museum Ceskoslovanské, museum Paedagogické, Ob-

chodní, Technologické), do r. 1905: 13 (6) a do r. 1912 24

(v nich Technické a Zemdlské). O významu museí

v Cechách mže podati obraz ovšem ne statistika jejich

pouhé poetnosti, nýbrž údaje o jejich síle a údaje o je-

jich schopnosti k životu (vzrostu). 114 všeobecn pí-

* ísla v závorce udávají poet museí nmeckých, vzniklých ve

stejném období.

eská Politika. V. 59
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stupných museí, o kterých máme data z r. 1905, bylo

navštíveno 367.897 osobami (68 museí, pozorovaných

r. 1897, mlo 261.504 návštvníky). Byla tedy prmrná,
návštva jednoho musea 3227 osob (3845 dle statistiky

z r. 1897), — ímž je již jist dosti vyjáden význam

musejnictví pro lidové vzdlání u nás. Celkový vzrst

museí udávají zprávy o poetnosti sbírek: v r. 1897 mlo
68 museí 531.206 inv. . (prmr 7812) a 256.355 knih

(prmr 3769); v r. 1905 mlo 114 museí 1,328.281 inv. .
(prmr 11.651) a 315.243 knihy (prmr 2765). Stejn

o vzrstu svdí i cifry píjm, jichž mla pozorovaná

musea r. 1897 celkem 398.630 Kar. 1905 již 694.765 K.

V tom bylo v r. 1905 subvencí státních 104.620 (28.100),'

zemských 240.440 (203.414), okresních 17.954 (7416),

obecních 124,396 (55.856), obchodních komor a penž-
ních ústav 102.097 (49.546) K. Vlastní budovu mlo
v r. 1905 ze 1 14 museí 10 (v r. 1897 ze 68 jen 3). Konen
místnosti byly v r. 1905 vhodný u 45 ústav (1897 jen

u 25), dostatený u 48 (v r. 1897 u 15) a nevhodný u 16

(v r. 1897 však u 26). Z uvedeného je patrno, že pomry
museí se lepší: rostou jejich sbírky — 1,328.281 nashro-

máždná památka je jist íslo velmi imposantní! (že

zmenšil se prmrný poet knih jednoho musea, zavinuje

asi pojetí do statistiky i skutené pibývání ústav mla-

dých a hlavn venkovských, pomckami pi skrovných

financích he vyzbrojených) — ; zlepšily se podstatn

jist podmínky umístní musejních sbírek: a museí pi-

bylo, ubyl i absolutn poet ústav, které mly místnosti

» v závorkách udána vždy ísla sítání, provedeného Zemskou

statistickou kanceláí pro r. 1897, kdy ovšem sledována jen musea,

podporovaná zemí, okresy neb obcemi, kdežto r. 1905 zahrnuta ve

sítání všechna musea všeobecn pístupná.
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nevhodné — prmrný píjem jednoho musea ovšem

vzrostl nepatrn (ze stejných dvod, jako klesl pr-
mrný poet knih): r. 1897 byl cca 5862 K a v r. 1905

cca 6007 K, ale pomrn znan vzrostla jim subvence

státní, jež se tém setynásobila a to, což je zajímavé,

vtším dílem na prospch ústav eských a utrakvisti-

ckých. Pekvapuje v musejních píjmech pomrn ne-

patrná podpora okres, a i v tomto smru se pomry
obracejí v lepší: vzrostla za pozorované období o 243%'.

Pokud jde o obraz dnešního stavu po
museích jednotlivých a svrchu uvedených je-

jich skupinách, je nutno aspo strun uvésti: Ob vše-

obecná musea ústední, a mají hrdý název Museí Zem-

ských, skuitenými ústavy zemskými nejsou. Zemské
Museum eské v Praze založeno bylo z podntu

hr. Fr. Klebelsberga r. 1818 a k jeho ízení ustavila se

Spolenost vlasteneckého musea v Cechách, jejíž prvé

stanovy jsou z r. 1821. Museum v prvých letech svých

mlo ráz šlechtický a to nejen osobami svých iniciátor

a píznivc — (tém hned do vínku dostalo sbírky hr.

F. A. Kolovrata, hr. Prok. Hartmana, hr. Kašpara Štern-

berga, hr. Jos. Kolovrata, ryt. Leop. Chlumanského,

hr. Jos. Milesima a hr. Fr. Hartiga) — , nýbrž i složením

své správy, v níž byli 4, pozdji 6 šlechtic a jediný

vdec obanského pvodu; i v prvém výboru musejní

spolenosti bylo 6 šlechtic a jen- 3 nešlechtici. Vliv

šlechty však, jako všude jinde na poli kulturním, i zde

upadal, ehož asi jednou z píin bylo, že museum,

zprvu takticky, dodnes formáln utrakvistické, stávalo

se pomalu, ale bezpen ústavem eským: zanikl brzy

»Monatsschrift der Qesellschaft des vaterlándischen

Museums in Bóhmen« i »Jahrbucher« (r. 1831 pro

69*
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nedostatek odbratel), kdežto souasn s ním založený

(1827) eský musejník vychází dosud. Již r. 1830 zalo-

žena byla pi museu »Matice Ceská«, která mla vydá-

váním eských knih plniti jeden z úkol musejních, vy-

jádený ve statutech slovy: »Akoliv oba jazykové

v Cechách obyejní mají u spolenosti stejný prchod,

a ona užívá jich obou, jak to kdy poteba nebo pohodlí

naskytuje: pece však obracuje pedmtn zvláštní po-

zor ke všestrannému vdeckému vzdlání ei a litera-

tury eskoslovanské.« Nmci vidouce, že nestaili by

držeti v musejní spolenosti krok se živlem eským,

vzdalovali se museu. Dnes v jeho správ (výboru) jsou

zastoupeni pouze jedním z vládních delegát. Pokud jde

o pomr musea, jehož oficiálný titul od r. 1854 je: Mu-
seum království eského, k veejné správ, tu je ustano-

veno statutárn, že musejní sbírky, které jsou nezcizi-

telné, pi eventuálném zániku Spolenosti by se staly

majetkem království eského. Mimo to je vyhrazen

veejné správ vliv na ízení musea mimo jiné i tím, že

v jeho výboru zasedají vždy ti zástupci zemského

snmu a dva zástupci vládi'' vedle trnácti výborových

len, volených valnou hromadou. Museum, které je

od r. 1891 ve vlastní budov — dnes však již nedostau-

jící — mlo r. 1905 pedmt 807.622, knih 362.905 (t. j.

proti r. 1897, kdy mlo 548.389 pedmt musejních a

26.811 ísel knihovních, vzrst o 96-6%.). O dalším vzro-

stu musea dává obraz zpráva o roním vždy rozmno-

žení sbírek, které na p. v r. 1911 bylo: pro knihovnu

12.167 ísel, archiv 474, sbírku numismatickou 155, prae-

historickoarcheologickou 151, historickoarcheologickou a

národopisnou 199, zoologickou 81 (o 4074 ex.), botani-

ckou 31 (o 5917 ex.) a geologickou o 854 ísla. Návštva
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byla 129.124 osob r. 1905, t. j. proti r. 1897 více o 65'2%u

Pi museu jsou mimo Matici eskou ješt vdecké sbory

:

archeologický a pírodovdecký. Náklady, jichž museum

vyžadovalo, byly v r. 1905 K 189.484 (t. j. + 15*5% proti

r. 1897) a byly hrazeny jednak výnosem vlastního jmní

musejního (220.223 K), jednak ze subvencí zemské

(107.000 K), státní (22.000 K; v r. 1912 již 35.000 K) a j.

Mén píznivý byl vývoj zemského musea na

Morav, k nmuž byl dán podnt sice již r. 1817, ale

jež pece až do samého sklonku 19. století bylo ústavem

málo významným. Do r. 1841 bylo spravováno brnn-

ským nmeckým spolkem umleckým, pozdji je pe-

vzala K- k. márisch-schlesische Qesellschaft zur Befór-

derung des Ackerbaues, der Nátur und Landeskunde.

Zemské podpory poprvé nabylo v r. 1882 (Museum e-
ské má ji trvale již od r. 1861). eské kruhy v dobách

tch se musea vzdalovaly a to pirozen až do doby jeho

utrakvisování. Aby je uspíšily a aby mly svoji musejní

reservu, pokud by Morava nemla národn rovnopráv-

ného musea zemského, založily r. 1888 v Brn Musejní

Spolek. Odtud vyšel již r. 1894 podnt ke snmu pro

založení zemského musea. To provedeno r. 1899 potud,

že Qesellschaft zur Befórderung des Ackerbaues ode-

vzdala sbírky Musea Františkova nov se utvoivší

utrakvistické Moravské Musejní Spolenosti, která má

nmeckou a eskou sekci. Orgány veejné správy jsou

úastný v musejním kuratoriu, které se skládá z 5 e-

ských a 5 nmeckých len volených, 4 len jmenova-

ných zem. výborem (2 eských, 2 nmeckých) a 2 zá-

stupc vládních. Dívjší »Annales« byly souasn na-

hrazeny eským a nmeckým musejníkem. Musejní

sbírky mly (dle statistiky z r. 1905) 15.821 pedmt.
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Ve Slezsku je ústedním eským (a jediným) museem
Museum Matice Opavské, založené r. 1900, které mlo
4756 pedmt (r. 1905) a as 6000 svazk knih (dle vý-

kazu za r. 1903 v Ceskoslov. Letopisech Musejních I, 80).

Ústední museum slovenské, udržované Slovenskou mu-

seálnou spoleností v Tur. Sv. Martin, založeno bylo

r. 1896 a mlo r. 1903 již na 40.000 pedmt (dle zprávy

v Ceskosl. Letopisech Musejních I, 28) a dnes má již

vlastní, samostatnou budovu.

Vedle museí všeobecných jsou ústavy ústedními

nkterá musea odborná. Z nich významu obecn národ-

ního zejména nabylo i svým programem i svým rozvo-

jem Národopisné Museum Ceskoslov a n-

s k é v Praze. Vzniklo r. 1896 z hnutí vyvolaného in-

ností pro Národopisnou Výstavu Ceskoslovanskou. Úko-

lem si uinilo »pstovati, podporovati a organisovati stu-

dium lidu eskoslovanského«. Ponvadž djinným vý-

vojem našeho národa se stalo, že všechna svérázná ná-

rodní eská kultura až do polovice minulého století se

sousteovala na eském venkov, omezilo se na sbí-

rání památek selského umní a vesnického života. Tím

vysvtluje se také, pro pi nm a v organické s ním

souvislosti vzniklo (r. 1908) Museum Zemdlské. Mu-

seum Národopisné, které neomezuje se na Cechy (zemi),

nýbrž na všechen národ eskoslovenský, mlo r. 1905

inv. . 12.451 (r. 1911 však již 21.349; knihovnu o 1940

íslech, archiv fotografický o 4396 reprodukcích, 275

diapositivech a 1008 negativech), U srovnání s r. 1897

vzrostly do r. 1905 jeho sbírky o 269%, do r. 1911 opt
o 71%; náklady musejní souasn vzrostly o 52%
(do r. 1905) a do r. 1911 opt o 45%. Návštva, která

byla r. 1905 jen 10.148, stoupla v r. 1911 na 43.701 osobu,
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t. j. O ZZZ^^ COŽ je svdectvím, jak stoupá i lidový-

chovný význam toho musea. Z ostatních museí odbor-

ných bylo dle poslední statistiky 11 prmyslo-
vých,' z nichž 6 bylo v krajích eských, 4 v nmeckých

a 1 ve smíšeném míst a tudy skuten — nejen pro

podmínku zemské subvence — utrakvistické. Inventá

jejich ítal 97.951 íslo a to 27.362 knihy a 48.489 ped-

mt musejních. Proti r. 1897 vzrostl jejich materiál

o více než 202%. Vlastní budovu má z nich nyní 7

(5 v krajích eských, 1 v nmeckém a 1 ve smíšeném)

— je tedy o n vzhledem k ostatním museím (vyjímaje

zemské) nejlépe postaráno. To jeví se i pokud jde o je-

jich vydržování. V r. 1905 vyžadovala náklad 420.075 K
(prmr na 1 museum 38.189 K). Píjmy jejich byly

úhrnem 390.213 K a na nich se úastnily stát 51.900 K
(19-2%), zem 97.600 K (32-1%,), okresy 3.700 K (2'8%),

obce 11.120 K (16-5%.), obchodní komory 157%, a pe-

nžní ústavy 7-5%. Návštva jejich byla 155.636 osob t. j.

prmrn na 1 museum prmyslové ron 14.148 osob.

Co do srovnání s r. 1897 bylo možno u 6 z uvedených

museí srovnati píjmy — vzrst jejich byl o 73% —
a u 4 návštvu, která vykazovala vzrst o 46%.

Museí venkovských, v jejichž programu pe-

vládá snaha vlastivdná, — sbírají pedevším památky

archeologické, historické a národopisné — a asto ob-

sahují i sbírky pírodnické a technologické (prmy-

slové), bylo 97 (eských 77, nmeckých 19 a 1 utrakvi-

stické), tak že jich pibylo o 22-6%u (Ve zpráv zem-

ského statistického úadu je r. 1905 vykazováno ovšem

více o 38 museí venkovských, než r. 1897, t. j. o 63%

;

ale v obou rocích bylo sítáno dle rzných zásad, takže

^ Museum Náprstkovo, které je i národopisné, není tu ítáno.
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skutený pírost byl jen 22 musea.) Rozsah museí tch
ovšem valn nevzrostl. R. 1905 byly v 77 eských mu-
seích 215.983 pedmty, r. 1897 v 47 es. museích 142.135

kus. Dle toho pipadalo na jedno museum r. 1905 pr-
mrem 2805, r. 1897 však 3023 pedmty. Ale pi prvém

sítání zjišována jen musea, podporovaná z prostedk
veejných t. j. po pravidlu musea vtší, pi druhém

všechna musea, veejn pístupná; to znaí, že musea,

o které více pozorováno, byla menší a proto je i nižší

prmrný poet pedmt, pipadajících na 1 eské mu-

seum. Více pekvapuje, že 19 nmeckých museí vyka-

zovalo 66.536 pedmt, kdežto r. 1897 jedenácte nm.
museí mlo 78.504 inv. ísel, což teba vysvtliti patrn

tím, že pi posledním sítání nkterá nmecká musea

neudala poet svých sbírek, a pi sítání pedchozím
tak uinila. Výmluvnji o vzrstu museí svdí jejich

píjmy, které vzrostly z 54.698 K na 94.826 K t. j. více

o 72%^ kdežto poet pozorovaných museí stoupl jen

o 63%. »R. 1897 pipadalo na jedno pozorované eské
museum vbec prmrem 843 K píjm, na jedno eské
museum z tch, jež njaký píjem vykázaly, prmrem
901 K, r. 1905 pak na jedno eské museum vbec 860 K,

na jedno eské museum, jež njaký píjem vykazovalo,

1188 K píjm. Na jedno pozorované nmecké museum
vbec pipadalo r, 1897 prmrem 1203 K, r. 1905 pr-
mrem 1814 K píjm, na jedno pozorované nmecké mu-

seum, jež vykázalo njaké píjmy, pipadalo r. 1897 pr-
mrem 1323 K; r. 1905 již 2093 K píjm. « Je zejmo, je-li

nmeckých museí i pomrn mén než eských, že jsou

za to mnohem lépe hmotn opatena. To je patrno

i pokud jde o místnosti. Místnosti vhodné mlo 39*1%

(r. 1897 však 42-1%), nevhodné 13% (36-8%); ostatní
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musea mla místnosti dostatené, — beeme-li pomr
u všech museí. Pozorujeme-li v tomto smru však mu-

sea oddlen dle národnosti, nalézáme, že vhodné míst-

nosti mlo z eských museí 34%, z nmeckých 62%.;

dostatené z eských 50%, z nmeckých 38%; nevhodné

z eských 16%, z nmeckých žádné. Vbec pée n-
mecké veejnosti o musea je vtší, než veejnosti eské.

Svdí tomu i to, že vlastníkem musea je u Nmc mu-

sejní spolek jen v 5 pípadech (26%), u Cech ve 24

(31%), kdežto ve 14 pípadech u Nmc {1\%) a v 53

u Cech (69%) je vlastníkem obec. Co do umístní bylo

77 museí ve vtších mstech, 9 v malých mstech, 8

v mstysích a 3 na vesnicích. Návštva byla u 28 e-
ských museí pozorovaných r. 1897 celkem 46.728 osob,

u ?>2 r. 1905 pozorovaných 44.842 osoby; u 5 nmeckých

z r. 1897 byla 3149 osob, u 7 nmeckých r. 1905 sledo-

vaných 16.085 osob. Byl tedy prmr návštvník na

jedno museum eské 1668*9 v r. 1897 a 1401-03 v r. 1905.

Na prvý pohled svdí to o poklesnutí zájmu eské ve-

ejnosti o její musea. Ale opt nesmíme tu zapomínati,

že r. 1905 byla zahrnuta v pozorování i musea menší,

v místech s mén poetným obyvatelstvem a tedy

s menším kontingentem návštvník. A podobných mu-

seí je na eské stran více než na nmecké. Tím spolu

aspo z ásti lze vysvtliti mnohem píznivjší návštvu

museí nmeckých, kde v r. 1897 byl návštvní prmr
629-8 osob, r. 1905 však 2298 osob!

Z toho, co bylo o museích vbec a ovšem pedevším

o museích eských uvedeno, samy již vyplývají poža-
davky, které musí initi a plniti u nás uvdomlá po-

litika kulturní na poli musejnictví; zde zbývá je pouze

shrnouti: Dotýkají se vdeckého, lidovýchovného i ucho-
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vávacího (konservaního) úkolu museí. Ve smru po-

sléz uvedeném pjde o to usnadniti a umožniti museím,

aby zachránila pokud možno všechny význané a cenné

movité památky, které nelze zachovati na jejich pvod-
ním míst, pro své sbírky. Zde stýká se pée o musea
a jejich rozvoj s péí o ochranu památek a zejm. se zá-

konnou její úpravou. Snahy eské pi tom pirozen bu-

dou elit k tomu, aby památky byly uchovány pro zemi.

k níž byly poutány bu svým vznikem nebo dlouho-

letým užíváním. Proto je u nás pochopitelný a zcela

místný odpor proti centralistickému rázu ochrany pa-

mátkové, jemuž daly výraz pi jednání o píslušný íš-

ský zákon na p. archeologická komise eské Aka-
demie, Archeologický Klub a díve již III. sjezd eských
museí (1908).

Až dosud je v Rakousku ochrana památek zá-

konn neupravena. Dekrety dvorské kanceláe z r. 1818

a 1827 o vývozu umleckých a starožitných památek ne-

mají valného významu. A tak omezuje se všechna pée
v tomto smru jedin na innost ústední komise pro

ochranu památek umleckých a historických,' která ji

koná pomocí dobrovolných konservátor — (nyní ko-

nen ustanovena funkce zemského konservátora jako

úadní, honorované místo) — po jednotlivých zemíclh

V poslední dob opt pomýšlí se na íšský zákon, jehož

prvou osnovu vypracoval Alexandr bar. Helfert a podal

píslušný návrh v panské snmovn íšské rady r. 1898,

jejž obnovil r. 19Q1 a 1902 a obnovoval i v dalších še-

ších (XIX. a XX.) íšské rady vždy bezvýsledn. R. 1912

Organisace komise památkové byla provedena výnosem c. k. mi-

nisterstva obctiodu z 31. XII. 1850, výnosem c. k. ministerstva kultu

z 24. VI. 1853 a z r. 1873 a cis. rozhodnutím z 31. ervence 1911.

1



KULTURNÍ POLITIKA ESKÁ A MUSEA. 987

(19. Února) podal znovu návrh ten hr. Latour a to

v celku ve form, k níž dospl v poradách speciáln ko-

mise panské snmovny, které byl pikázán v minulé

sesi. Psobení museí mže se dotýkati uvedená osnova

zákonná hlavn a bezprostedn pi ochran památek

movitých. V celku tu návrh zabezpeuje jedin evidenci

movitých památek, ponechávaje, pokud jde o vývoz,

v platnosti dosavadní ustanovení (dvorského dekretu

z 3. IV. 1827). Pi památkách, které jsou již ma-

jetkem veejným, iní podmínkou jakékoli zmny pi

nich (zniení, zcizení) pedchozí svolení politického

úadu zemského (§ 12.). Pi nálezech, jež musí býti do

24 hodin hlášeny, je vyhrazena do 3 msíc vdecká

prohhdka památkovému úadu a do té doby také musí

býti zamýšlený prodej hlášen; pi tom má zem a

v druhé ad stát právo pedkupní a to do 30 dn od ui-

nné nabídky. S musei pímo návrh zákona tedy ne-

poítá a nepoítá ani se samosprávou okresní, obecní a

odbornou, a praktické její psobení aspo na poli e-
ského musejnictví, jak patrno z dat svrchu uvedených,

jist není zcela nevýznamno. Pokud jde o ízení akce

památkové, ocitá se dle uvedeného návrhu zcela v ru-

kou orgán státních. V Cechách inny v as pokusy

zákonem uplatniti vliv zemské samosprávy v akci pa-

mátkové. Zásluha o to písluší zejména posl. K. Adám-

kovi, který již r. 1889 podal návrh na organisování zem-

ské komise a komisí místních na ochranu
,

památek a

dále psobil ve smru zemské ochrany památkové svý-

mi návrhy snmovními 1895, 1901 a 1908. Prakticky

však docílen jen výnos zemského výboru z 23. XII. 1893

na ochranu památek: v nm bylo dobrou mírou dbáno

museí ústedního i venkovských i jako poradných or-
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gán i jako shromaždiš zachraovaných památek. Mimo
to r. 1895 zízena byla zemská komise umleckohisto-

rická, která však se stala jen poradním orgánem zem-
ského výboru v záležitostech subvenních. Musea po
stránce uchovávací mají dalším úkolem starati se, aby
získané památky byly zabezpeeny proti zkáze; k tomu
musí míti vhodné místnosti, provádti ádn a odborn
konservaci a míti pevný seznam materiálu svého, jenž

má býti vždy prohlášen za nezcizitelný. Co do Hdový-

chovné psobnosti musejní jde o ádné, pouné vysta-

vení, vystrojené dostatenými nápisy, o vydání levných,

struných prvodc, o obasné výklady o musejních

sbírkách a konen o vhodnou pístupnost (dosti astou
návštvu volnou, zvi. v nedlní a svátení odpoledne).

Ve vdecké innosti své musí musea dbáti pedem o ád-
nou, odbornou katalogisaci (vdecký popis) pedmt,
o vcné uspoádání sbírek i skladišt, o publikování cen-

ného materiálu musejního a jeho zpracovávání v tisku,

o uložení opisu svého inventáe v inventáích ústed-

ních, pokud se týe o jejich vedení a konen o pomcky
vdecké práce (odbornou knihovnu, archiv fotografický

atd.). To jsou všeobecné požadavky, jež mají musea

plniti, a na veejné správ je, aby pi udílení subvencí

hledla k tomu, zda ten který ústav podmínkám tm
úmrn k svým silám i k udlované podpoe vyhovuje.

Mimo všeobecné máme však adu speciálných
postulát, které vyplývají z rozvoje a organisace

musejnictví eského. Je to pedevším požadavek p o-

zemštní Musea Františkova v Brn.
Snaha o úplné pozemštní, která je motivována pochy-

benou, ne dobe odbornou správou musea, zavinovanou

zejména nmeckou sekcí musejní spolenosti, datuje se
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teprve z posledních let. Na p. reíerát ed. (Jra F. Ka-

menická na pracovním sjezdu moravské samosprávy

1907 (Moravská Orlice XLV., 172) ješt požadavku toho

neznal a spokojoval se voláním po nové musejní budov
a doplnní úednictva. Ale poteba reorganisace je po-

ciována pece dosti brzy po pechodu musea ve správu

Mor. Musejní Spolenosti. R. 1910 pijal zemský snm
resoluci, ukládající zemskému výboru studovati otázku

reformy Musea Františkova. Na valné hromad Musejní

Spolenosti 1911 pijata byla — pes odpor nmeckých
len — resoluce žádající úplné pozemštní ústavu, pro

nž nyní Klub pátel umní, eská kurie mus. spole-

nosti a Klub archeologický provádjí akci veejnou. Tím

pohnut byl zemský výbor svolati o otázce anketu (na

prosinec 1912). V Cechách, kde rovnž ústední musea

jsou v rukou soukromých spoleností, volání po úplném

pozemštní není. Jist proto, že mlo by za následek

skutené utrakvisování ústav dnes bu jen for-

máln utrakvistických nebo eských — a to by bylo

nkdy pímo proti jejich duchu (jako u Musea Národo-

pisného). Mimo to pomry na eském snmu jsou píliš

neurovnány a' eští poslanci dosud nemají ani prosté

vtšiny. Není-li tedy aspo zatím v Cechách otázky

pozemštní ústedních museí, je tu za to naléhavá po-

teba jejich sjednocení, vymezení hranic
jejich psobnosti — (na p. sbírky lidovdné

nalézáme v Národopisném Museu, v prmyslovém
museu Náprstkov a v Museu zemském) — doplnni-
jich, pokud jde o musea odborná (moderním Museem
Zemdlským, Zemským museem obchodním, Museem
pod širým nebem — skansenem — , jež by mlo býti

stejn doplnním musea národopisného, jako musejních
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sbírek pírodovdeckých) a konen neodbytná p o-

teba vhodných budov aspo pro musea, která

svými sbírkami stala se v krátké dob svého trvání

ústavy velkými a stále ješt rostcíu (Museum Národo-

pisné, Technické).

Požadavky o museích venkovských jsou

dány již tím, co svrchu uvedeno o jejich nynjším stavu

a jejich pomru k museím ústedním. Pedem je uvésti,

že poet jejich je dnes již považován za dosta-

tený, a že zejména je shoda musejních pracovník v od-

poru proti dalšímu, náhodnému jejich zakládání. (Tak

z poslední doby soudí na p. Dr. K. V. Adámek, Dr. K.

Chotek, kteí jinak venkovská musea velmi cení.) Dr.

Adámek na posledním sjezdu museí (1908) kladl v tom
smru jako krajní mez: jedno museum pro každý samo-
správný okres. O pevnou organisaci museí,
zvlášt v pomru k ústedí jednají venkovská musea
a jejich pracovníci již po plná dv desítiletí. Tu nutno

zaznamenati již z r. 1889 petici Spolenosti pátel staro-

žitností eských žádající »zízení zemského sboru konser-

vatorského, který by peoval o zizování museí v soud-

ních okresích a o pilenní jich k museu království e-
ského. Výkonnými orgány sboru toho byli by placení

zemští kustodové. Jejich povinností by bylo — mimo
jiné — dozírati na všechna veejná musea v království,

míti pehled o tom, co v kterém museu je, starati se

o žádoucí výmny tak, aby v žádném nebylo nic, co by
vlastn jinam náleželo, jmenovit do musea zemského.«

Stejn i v petici Spolku architekt a inženýr z r. 1892

žádán styk musea zemského s venkovskými za úelem
výmny i soustavného vdeckého spoádání jejich. Na
potebu organisované výmny upozoroval i K. ermák
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(v Ceskosl. Letopisech Musejních L), jenž navrhoval za

tím úelem zaíditi zvláštní výmnný ústav, který by

pijímal píslušné nabídky i poptávky. O svoji organisaci

starala se však i venkovská musea sama na ad sjezd,

na nichž byl stálým podncovatelem myšlenky uspoá-

dati musea mimopražská dr. K- V. Adámek. Prvý sjezd

konal se r. 1893 v Hlinsku, druhý r. 1898 na Horách

Kutných, tetí r. 1908 v Praze; mimo to konaly se schze

krajinské r. 1899 v Chrudimi a r. 1902 v Pardubicích.

Tetí sjezd jako aktuální stanovil požadavky, aby musea

prmyslová byla zizována jen pro vtší obvody a jen,

jsou-li zabezpeena hmotn a odbornou správou; musea

venkovská ostatní aby byla v Cechách zizována nej-

více po okresech, na Morav a Slezsku pro vtší obvody

národopisn jednotné; ve správ butež vždy odborníci

a bu zabezpeeno náležité umístní sbírek a jejich ne-

zcizitelnost (s výhradou výmny s jinými musei eský-

mi); programem svým butež to musea vlastivdná,

omezující se na svj obvod. Spolu bylo doporuováno,

aby veejná správa nepodporovala museí, která by ne-

vyhovovala daným požadavkm. V tom smru, pokud

jde o správu zemskou v Cechách i na Morav, uinny
nkteré kroky. V Cechách ovšem upraveny mají býti

jednotné zása.dy pouze pro podporu museí prmyslo-

vých. R. 1886 uložil snm zemskému výboru vypraco-

vati uvedené zásady. Zemský výbor po šetení z r. 1887

a 1896 podal svoji zprávu spolu s návrhem zásad (r. 1896)

a rozpotová komise ji r. 1899 odporuila; snmem však

vc dosud nebyla vyízena. Dle zásad tch má býti sub-

vence piznávána jen samostatn zízeným museím pr-
myslovým a umlecko-prmyslovým, šetí-li pi správ

rovného práva obou národností, jsou-li do jejich správy
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pibráni 2 zástupci zemského výboru a užije-li se sub-

vence jen na nákup pedmt a knih, na pubUkace a

pednášky a to s podmínkou, že pedmty ze subvence

zakoupené pi ev. zániku musea by pipadly zemi. Dále

ješt jdou zásady o podporování museí zemí na Morav,
vypracované r. 1907: vztahují se na všechna musea ven-

kovská a kladou za podmínku podpory odbornou správu,

vhodné místnosti, všeobecnou pístupnost musea, hmotné

jeho zabezpeení a konen podávání obasných zpráv

o innosti museu zemskému, jemuž mají býti také ode-

vzdávány eventuáln duplikáty a pedmty, jež by

v nm byly více na míst než v museu venkovském;

rovnž musilo by býti zabezpeeno, že zemskému museu

pipadly by sbírky pi ev. zrušení podporovaného musea

venkovského. Zásady ty narazily ovšem na odpor ven-

kovských museí a snmem dosud nebyly vyízeny.

Konen resoluce III. sjezdu museí pijala i požadavek

ústední musejní rady, která by sjednocovala

a ídila odbornou innost museí a jež by též dbala o od-

borný návod správcm musejním po stránce technické;

zvlášt by vydávala jednotnou zprávu o innosti všech

museí v zemích eských, sestavovala a prostedkovala

penosné výstavy, usnadovala výmnu, poádala sjezdy

a byla výkonným jejich orgánem atd. Byla by sdruže-

ním dobrovolným, skládajícím se ze zástupc úastn-

ných museí, kteí by volili ze sebe výbor pro obstará-

vání bžné agendy.

Není pochyby, že dosavadním rozvojem museí nejsou

vyerpány všechny jejich vývojové možnosti: nebo

i musea se budou vždy pizpsobovati vývojovým ten-

dencím spolenosti, budou podléhati myšlenkám, jež se

doasn stávají vdími: úkolem veejné správy je umož-
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novati jim, pokud jsou vbec schopna života, další rozvoj

hmotným i právním zabezpeením.

Literatura použitá: Dr. K- V. Adámek, Musea v krá-

lovství eském. eská Revue 1909. Str. 232 si., 282 si. —
Dr. Jan Auerhan, Musea v království eském v 1. 1897

a 1905 a píslušné statistické tabule. Zprávy zemského

statistického úadu království eského. XIV, 1. Zde také

podrobnji uvedena literatura museologická i cizí. —
erný J. M., Museum království eského. Praha 1884. —
Dr. A. Fric, Djiny místního musea v lázních Blohrade.

Blohrad 1906. — Dr. K- Chotek, Museen. Zur Frage

des echischen Musealwesens. Cechische Revue III,

161 si. — Dr. L. Niederle, Nkolik slov o pstování eské
archeologie. eský Lid I, 317 si. — Handbuch der Kunst-

pflege in Osterreich II. vyd. 1893. — Die Museen als

Volksbildungsstátten. Berlín 1904. — Ceskoslovanské

Letopisy Musejní. Sv. MI. áslav 1903—1910. (V II. sv.

jako samostatná ást: Sjezd na ochranu památek, poá-
daný v Praze 1908.) — Národopisný Vstník Ceskoslo-

vanský. I

—

VII. (»Zprávy o museích a spolenostech

národopisných*.) — Vstník Ceskoslovanských museí a

spolk archeologických I

—

IV. V áslavi "1895— 1901. —
Stati v Ottov Slovníku Nauném. Díl XVII, .hesla: Mu-
seum. Museum království eského. Museum prmy-
slové. — Musejní komise Zemského Sdružení dorostu

eského venkova: Organisace a zízení její. V Praze 1912.

— Pro pozemštní moravského musea, knihovny a um-
lecké galerie. Pozor. XIX, 230. — M. Dvoák, Lokal-

museen. Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission fur

Frhaltung der Denkmale. Sv. X (r. 1911), str. 328.

asopisy a periodické publikace, vydávané musei:

Brdský Kraj. Msíník. 1912: ro. V. Rokycany. — aso-
pis moravského musea zemského. Dvakrát do roka.

1912: ro. XII. Brno. — asopis Musea království e-
ského. Kvartálník. 1912: ro. LXXXVI. Praha. — Caso-

eská Politika. V. 70
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pis museálnej slovenskej spolonosti. Šestkrát do roka.

1912: XV. Tur. sv. Martin. — asopis vlasteneckého
spolku musejního v Olomouci. tyikrát do roka. 1912:

XXIX. Olomouc. — Knihovna pednášek a asových po-
jednání prmysl, musea v Hradci Král. Šestkrát do roka.

1910: 1. — Národopisný Vstník Ceskoslovanský. Ms.
1912: VII. Praha. — Památky archeologické a místo-

pisné. 1912: XXIV. Praha. — Památky východoeské.
Sbírka umleckých, prmyslových a národopisných pa-

mátek eského východu. Poádá dr. K- V. Adámek. Ve
volných lhtách. 1910: II. Chrudim. — Roenka musej-
ního spolku v Nymburce. 1911: I. — Roenka musejního
spolku pro politický okres Ledeský. 1911: I. Dolní Krá-
lovice. — Sborník mstského a historického musea
v Plzni. Ro. 1909: I: — Sborník musejní spolenosti
ve Valašském Meziíí. Ro. 1911: XIV. — Sborník
museálnej slovenskej spolonosti. Dvakrát do roka. 1912:

XVII. Tur. Martin. — Slánský Obzor. Re. 1912: XX.
Slané. — Staré i nové zvsti ze Sobslave a okolí. Ms.
1912: VII. Sobslav. — Veejné ukázky ze sbírek mst.
Musea v Budjovicích. Ve volných lhtách. 1908: Tab.
IL—LVIII. Ces. Budjovice. — Vstník Matice Opavské.
Ro. 1912: XX. Opava. — Vstník mstského musea
v Klatovech. Ro. 1912: II. — Vstiu'k mstského musea
v Polné. 1910: I. — Vstník technického musea v králov-

ství eském. Kvart. 1912: I. Praha. — Zprávy musea
okresu Hlineckého. 1909: III. Hlinsko. — Živnostenský
Vstník. Ms. 1912: IX. Praha.

eská musea :^ 1. v Cechách: v Bechyni— v Blé
pod Bezd. — v Benátkách Nov. — Beroun — v Bole-

slavi Ml. — v Brandýse n. L. — v Beznici — v Brod
Ces. — v Brod Nm. — v Ces. Budjovicích (utrakv.

priim. a hist.) — v Budyni n. Ohí — v Bydžov Nov. —
1 Musea registrovaná jsou velkou vtšinou venkovská (okrsková

i místní) a rázem svým vlastivdná; kde je jinak, uvedeno to v závorce.

Uvedena jsou i musea, o nichž dosud nebylo jiné zprávy veejné, než

že se zakládají.
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V áslavi (Kaunického pírodovdecké a archeologické

Vely áslavské) — v Dašicích — v Dobíši — v Doma-
žlicích — v Hlinsku — v Holicích — v Hoe Kutné —
v Horažovicích — v Hoicích (historické a prmyslové)
— v Hradci Jind. — v Hradci Kr. (diecésní, historické

a prmyslové) — v Hradišti Mnich. — v Hronov —
v Humpolci — v Chocni — v Chotboi — v Chrudimi
(prm.) — v Jablonci n. J. — v Jaromi — v Jiín —
v Jilemnici — v Jílovém — v Josefov — v Klatovech —
v Kolín — v Kostelci n. Orl. — v Kouimi — v Králové
Dvoe — v Královicích — v Královicích Dol. — v Ky-
šperku — v Lázních Blohrade — v Liboci — v Libocho-
vicích — v Litomyšli — v Lomnici n. P. — v Lounech —
v Malšicích — v Mlníku — v Mstci Kr. — v Mezimostí
— ve Mšen — v Mýt Vys. — v Náchod — v Netoli-

cích — v Nymburce — v Opon —v Pacov — v Páce
N. — v Pardubicích — v Peckách na dr. — v Pelhimov
— v Písku — v Plzni (historické, mlékaské, národo-
pisné, pedagogické a prmyslové) — v Poátkách —
v Podbradech — v Police — v Poln — v Praze (die-

césní, hasiské, menšinové, mstské, Náprstkovo, ná-

rodopisné, obchodní, pedagogické, sokolské, technické,

technologické, umlecko-prmyslové, zemdlské, zem-
ské a židovské) — v Peloui — v Píbrami — v Radni-

cích — v Rakovníku — v íanech — v Rokycanech —
v Roudnici — v Rychnov n. Kn. — v Rychnov u Skute
— v Sadské — v Sedlanech — ve Skalici Ces. — ve
Skuti — ve Slaném — v Sobslavi — v Stradonicích

(místních vykopávek) — v Strašecí Nov. — v Sušici —
v Táboe — v Tebechovicích — v Tebenicích — v Te-
bízi (památek spis. V. Beneše Tebízského) — v Teboni
— v Tebové Ces. — v Turnov — v Úpici — v Ústí n.

Orl. — ve Veselí Vys. — ve Vlašimi — ve Vodanech —
ve Voticích — ve Vysokém n. J. — ve Zbudov — v Žam-
berce — v Zelivi (Mariánské); — 2. na Morav:
v Boskovicích — v Brn (Zemské, utrakvistické; zem-
dlské) — v Brod Uherském — v Kloboukách u Brna
— v Hodonín — v Hranicích — v Ivanicích — v Jevi-

70*
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šovicích — v Kromíži (mlékaské) — v Kyjov —
v Litovli — v Mst Novém (prúm.) — v Meziíí Vala.š-

sivém — v Olešnici — v Olomouci — v Perov (mstské
a Komenského) — v Prostjov — v Rožnov —
v Sloupu (jeskynní) — v Teli — v Tišnov — v Tebíi;
3. ve Slezsku: v Opav ; — 4. na Uherském
Slovensku: v Turanském Martin — v Uherské
Skalici. — Mimo to jsou eské vci zejména lidopisné

II vtším menším výbru v m u s e í c h c i z í c h, v um-
lecko prmyslovém museu v Opav — ve Vídni v c. k.

nmseu pro rakouskou lidovdu, v c. k. dv. museu píro-
dovdeckém a kulturnhistorickém — v krajinských

niuseích (nalézajících se však v rukách maarských)
na Uh. Slovensku (tak v Bardejov, Bystici Báské,
Košíích, Kremnici, Popradu a j.)) — v národopisném

museu v Pešti — v Moskv v Museu iRumjancovském
— v Petrohrad v národopisném museu cara Ale-

xandra III. — ve Washingtone v museu národním —
v Paíži v musée luny a j.



HLAVA SEDMA.

POLITIKA ESKÉHO KNIHOVNICTVÍ.

1. Veejné knihovny a ítárny a snahy po zákonné jich

úprav.

NAPSAL DR, J. AUERHAN.

Knihovny náležejí mezi nejdležitjší kulturní ústavy

moderní doby. Rozvoj vd a vdeckého badání v po-

sledních stoletích nebyl by býval možným bez ádných
vdeckých knihoven, které badatelm posky-

tují z minulosti i z pítomné doby bohatý materiál k je-

jich studiu. Také knihovny odborné — na p.

knihovny umlecko-prmyslových museí — mají pro

rozvoj moderního života velikou dležitost, nebo pí-

slušné kruhy spolenosti, pro nž knihovny tyto byly

zízeny, mohou v nich nejsnáze nabýti potebného po-

uení a zdokonalení ve svém oboru.

Od knihovny vdecké a odborné liší se úelem svým

velmi znan knihovna lidová. Kdežto knihovna

vdecká slouží vdeckému badání a knihovna odborná

poskytuje pouení jen v uritém vymezeném oboru, jest

úelem knihovny lidové napomáhati všeobecnému vzd-

lání a zušlechtní obyvatelstva.

Význam lidové knihovny jest ner -cenitelný.

Moderní doba vyžaduje na každém mnohem vtších v-
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domostí, mnohem vtší intelligence, než žádaly doby

dívjší. Doba, jež dala lidu politická práva, dala mu
tím i povinnosti, které splniti mže jen lovk vzdlaný.

Národní škola sama o sob již nestaí, každý musí sám
i dále se vzdlávat. Píležitost k tomu skytají veejné

knihovny, které již Havlíek r. 1846 oznail v »Praž-

ských Novinách« za »nejdležitjší a nejlepší prostedek

ku vzdlání lidu. Nebo knihovna je také škola a sice

škola pro mládež a dorostlé, škola všestranná, v kte-

réžto uí mnoho moudrých uitel. Nedá se upíti, že

celá krajina za krátký as jiné tvánosti nabude, když

se v ní nkolik knihoven zídí a v lidu chut ke tení

vzbudí. « Lidová knihovna zvyšuje vzdlanost-
n í úrove všeho obyvatelstva a tím prospívá nejen

jednotlivcm, ale i celku. Zvýšením vzdlanostní úrovn
podmínn je veškerý kulturní, mravní, zdravotní, ná-

rodohospodáský i technický pokrok spolenosti.

Další význam lidové knihovny je v psobení je-

jím ve smru mravním. Knihovna je pramenem
duševní radosti a zdravého osvžení, povznáší a zušlech-

uje tenáe, zvyká ho na vyšší duševní požitky a budí

v nm vyšší a lepší touhy. Proto právem napsal Reyer

ve spise »Entwicklung und Organisation der Volks-

bibliotheken« : »Zakládati veejné knihovny znamená

spoiti, nebo každý peníz, který vydáme na školy a li-

dové knihovny, ušetíme na chudobincích, policii a vz-
nicích.

«

Veliký je národní význam lidové knihovny.

Budí a sílí národní uvdomní a je mocným initelem na

dráze k lepší národní budoucnosti. Jen vzdlaní a uv-
domlí národové udrží se a zvítzí v hospodáském a

kulturním soutžení moderních národ. Zvlášt veliký
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význam mají knihovny pro národnostní menši-
n y, pro pohranin kraje a pro národnostní
ostrvky.

Podobný význam jako knihovny, mají i ítárny.
Vzájemný rozdíl spoívá v tom, že knihovna obsahuje

díla spisovatel pítomnosti i minulosti, ítárna však

podá obraz pouze o myšlenkových proudech dneška.

Význam knihovny je tedy vtší než význam ítárny ne-

hled ani k tomu, že zízení a udržování ítárny je mno-

hem nákladnjší než zízení a udržování knihovny.

Cím více proniká vdomí a pesvdení o dležitosti

knihoven, tím vtší je zájem veejný-ch ini-
tel o n. A vzniká ada otázek, jež vyžadují svého

upravení, tak na p. otázka dozoru nad knihovnami, sta-

novení práva používati veejné knihovny, otázka poji-

štní knihoven proti ohni, úprava zakládání lidových

knihoven, pée o jejich rozvoj a nejvyšší jich zužitko-

vání, pée o ádnou katalogisaci a ádné vedení kniho-

ven, o odborné vzdlání úednictva a pod. Ve mnohých

státech bylo veejné knihovnictví upraveno zvláštními

zákon y. Tak byly ve 20 státech Severoamerických

obce zákonem zmocnny zakládati a vydržovati veejné

knihovny; jestliže však -/.: oban k hlasování opráv-

nných žádají, aby obec knihovnu založila, jest tato po-

vinna tak uiniti. V New Yorku^ byl vydán zákon, dle

nhož veejná knihovna urité velikosti a ceny, jež za

poslední rok mže vykázati zákonem pedepsaný poet

výpjek, má právo žádati od obce píspvek ve výši

zákonem stanovené. V Anglii byl pijat 14. srpna 1850

zákon, jenž ustanovoval, že obecní zastupitelstva mst
s více než 10.000 obyvateli mohou provésti hlasování

* Dle knihy Schultzeovy „Freie óffentliche Bibliotheken".
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da platících oban o tom, má-li se pro veejnou

knihovnu vybírati zvláštní da, jež však nesmla pe-
kroit ástku >4 penny z libry šterlink placené dan.

Pozdji byla platnost tohoto zákona rozšíena na mno-

hem vtší okruh obcí a nejvýše pípustná výše stano-

vena na 1 penny z libry šterlink placené dan. O adopci

zákona a zavedení dan musí obecní úad dát hlasovat,

žádá-li toho již deset oban k hlasování oprávnných.

Ku pijetí staí vtšina nadpoloviní.

Pi pozorování akcí veejné správy ve
prospch knihoven nutno zase nejprve uvésti

Spojené Státy Severoamerické. Nkteré z tchto stát

zídily zvláštní státní komise pro knihovny. Úelem
tchto komisí je dosavadní knihovny zlepšiti, nabádati

k zakládání knihoven nových a pomáhati pi tom radou,

knihami i penzi z prostedk státních. Prvá knihovní

komise byla zízena r. 1890 ve stát Massachusetts,

v nmž dnes, dík psobení komise, jsou již ve všech

obcích veejné knihovny. Dle díla »Handworterbuch

der Staatswissenschaften« (z r. 1909) byly r. 1908

knihovní komise zízeny již ve 21 Severoamerických

státech.

Ze stát evropských zídilo státní komisi pro lidové

knihovny Norvéžsko a pro lidové knihovny spojené

s knihovnami školními Francie. Zmínky zasluhuje zp-
sob, jímž snažila se o zizování lidových knihoven vláda

druhé republiky francouzské. Ministr vyuování zaslal

1. prosince r. 1848 prefektm obžník, v nmž vyslovil

pání, aby v každé venkovské obci byla zízena knihov-

na obsahující knihy pimené potebám obyvatelstva.

Prefekt ml uvážiti, zda by nebylo možno pohnouti obce

k povolení 200—300 frank na zízení knihovny. Obnos
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potebný nebylo by nutno splatit najednou, mohlo by se

tak státi ve 3 až 4 letech. Nákup knih obstaralo by mi-

nisterstvo samo. — V nkolika obcích byly sice k to-

muto vyzvání knihovny zízeny, avšak pronikavjšího

úinku tento obžník neml.

Podobn jako chtla uiniti vláda francouzská, pod-

poruje veejná správa zakládání knihoven v Badensku.

Tamním okresním úadm bylo již ped lety naízeno

upozorniti obce pi sestavování rozpotu, aby do roz-

potu zaadily pimené ástky na opatení a udržo-

vání lidových knihoven. Upozornní mlo prý již asto

píznivý výsledek.

Nkteré státy podporují lidové knihovny i píspvky

penžitými. Tak na p. Sasko, Prusko, Dánsko a Nor-

véžsko.

Z království a zemí na íšské rad zastoupených lze

zaznamenati jen velmi málo pípad, ve kterých veejná

správa poskytla podporu lidovým knihovnám. V roz-

potu Korutan pi kapitole »Pokraovací školství« je

položka 1000 K »píspvek k zizování lidových kniho-

ven«. Snm zvolil kuratorium, jež zizuje knihovny ko-

ovné.

Zákonných ustanovení a naízení, jež

vztahují se ke knihovnám, máme u nás jen

velmi málo. § 10. zákona o ubytování vojska z 25. ervna

1895 ís. 100 . z. ustanovuje, že místnosti museí a kniho-

ven vnovaných volnému veejnému užívání nesmí být

použito k ubytování vojska. Dle § 24. zákona o tisku

dopouští se trestního skutku knihovník, jenž vydá ke

tení spis zakázaný. Knihovny pjovní, t. j. soukromé

podniky, které za úelem docílení zisku pjují obecen-

stvu knihy za penžitou úplatu, byly prohlašovány § 15.
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Živnostenského ádu za koncessované živnosti. Nedo-

volené držení pjovny zakládá i pestupek dle § 23.

zákona o tisku.^ Jiných zákonných ustanovení o knihov-

nách u nás není. Rznými naízeními byla upravena

psobnost c. k. knihovny universitní, knihoven škol

stedních, knihoven uitelských ústav, okresních kniho-

ven uitelských a knihoven škol národních. Knihy

z knihoven posléze jmenovaných mohou dle výnosu

zemské školní rady býti pjovány i lenm školní obce

škole již odrostlým, pokud tím nejsou doteny nároky

školní mládeže. Podmínky, za kterých knihy odrostlým

lenm obce lze pjovati, ustanoví místní školní úad.

Obrátíme-li zetel svj ke knihovnám lido-

vým, vidíme, že u nás není ani zákona ani naízení,

jež vztahovalo by se specieln k nim. Existence jejich

není zde ani zákonem ani naízením podepena. Na otáz-

ku, zda i na knihovny lidové vztahují se zákonná usta-

novení o knihovnách pjovních, dlužno odpovdti zá-

porn: lidová knihovna není podnikem pro docílení zisku

ani tehdy, pjuje-li za poplatek. Živnostenské koncesse

tedy lidová knihovna nepotebuje, tím však není roz-

hodnuto, zda nepotebuje ani jiného úedního povolení.

Praxe zodpovídá tuto otázku rzn. Rada lidových

knihoven psobí v Cechách bez formálního povolení,

avšak eská veejná lidová knihovna v Dolním Litví-

nov byla svého asu c. k. okresním hejtmanstvím

v Most zakázána. Jakýmsi vodítkem v otázce, zda li-

dová knihovna potebuje povolení, mohl by býti výnos

ministerstva vnitra z 5. ervna 1895 . 5087 ex 1894,

který ustanovoval, že k pjování knih a asopis
z k n i h o v n y farní — nedje-li se po živnostenská

1 Srovnej judikát ze 14. února 1880 . 33 Z. f. V. 1880 str. 69.
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— není potebí ani živnostenské koncesse, ani jiného

úedního povolení. Zdá se tedy, že k píijování knih

z jiné knihovny než z knihovny farní zvláštního úed-

ního povolení jest potebí. Zakládání lidových
knihoven a jejich psobení není tedy
dnešními normami u nás usnadováno,
nýbrž naopak jest ztžováno.

Dležitou jest otázka, zda okresy a obce
v Cechách dle platných zákon mohou zizovati a pod-

porovati lidové knihovny. Zákon o okresních zastupi-

telstvech nejmenuje lidové knihovny výslovn pi vy-

mezení psobnosti okresních zastupitelstev, ježto však

dle § 50. zmínného zákona »náležejí k psobnosti okres-

ních zastupitelstev všeliké záležitosti vnitní, ježto se

dotýkají spoleného prospchu okresu a jeho písluš-

ník«, lze zajisté i lidovou knihovnu považovat za ta-

kovou záležitost. O psobnosti obecní (samostatné)

ustanovuje § 28. eského a § 27. moravského zízení

obecního, že »obsahuje v sob vbec vše to, co se ped-

kem a nejprve prospchu obce dotýe a v mezech jejich

vlastními silami opateno a provedeno býti mže«. Na

to vypoítávají se ve 12 bodech záležitosti, jež obci

zvlášt písluší, avšak ani lidové knihovny ani pée o li-

dové vzdlání v bodech tch obsaženy nejsou. Pes
to mžeme však z citovaných slov plným právem vy-

vozovati, že eské i moravské obce lidové knihovny za-

kládati mohou. Vytení zmínných 12 bod je pouze

demonstrativní a pokud praxe považuje lidové knihovny

za ústav, který se »dotýe prospchu obce«, mohou e-
ské i moravské obce lidové knihovny nejen podporovati,

ale i zakládati a vydržovati.
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Vizme nyní krátce, na jakém stupni rozvoje
nacházejí se knihovny u nás a jak je o n postaráno. M-
žeme pihlížeti zde však toliko k pomrm v království

eském: o knihovnách na Morav a ve Slezsku nemáme
úplných a vyerpávajících dat. Data o potu, stavu a

psobení knihoven v Cechách nalézáme v obsáhlé publi-

kaci Zemského statistického úadu »Vše-
obecn pístupné knihovny, ítárny a

musea, stále zaízená divadla a jevišt
v království eském r. 1905«. (Zpráv Zem-

ského statistického úadu král. Ces. sv. XIV., seš. 1.)

Dle tohoto pramene bylo v Cechách r. 1905 17 knihoven

vdeckých a odborných a 3.208 knihoven lidových, vše-

obecn pístupných. Z knihoven vdeckých nejvýzna-

njší byla c. k. veejná a. universitní knihovna (303.000

svazk), knihovna Musea král. eského (249.000 sv.) a

nkteré knihovny umlecko-prmyslových museí. Ob
knihovny prve jmenované jsou oboujazynými. Vydržo-

vána byla knihovna universitní státem, knihovna Musea
král. eského hlavn ze subvence zemské a rovnž
knihovna Zemdlské rady. Subvence zemské požívala

dále veejná knihovna Jednoty ku povzbuzení prmyslu.

Knihovny museí prmyslových a umlecko-prmyslo-

vých (v Praze, Liberci, Plzni, Král. Hradci a Chrudimi)

byly vydržovány z úhrnných píjm píslušných museí,

jež skládaly se ze subvencí státních, zemských, okres-

ních a obecních, jakož i z píspvk obchodních a živno-

stenských komor a rzných penžních ústav. Knihovna

Náprstkova byla knihovnou nadaní a ostatní všeobecn
pístupné vdecké knihovny v Cechách byly vydržo-

vány hlavn obcemi (nejvtší z tchto posléze zmín-
ných knihoven byla mstská knihovna v Karlových
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Varech o 21.000 svazcích a knihovna mstského histo-

rického musea v Plzni o 15.000 svazcích). Toliko malá

knihovna Palackého v Libochovicích byla vydržována

okresem.

Lidových knihoven všeobecn pí-
stupných bylo r. 1905 zjištno, jak již uvedeno, 3208;

z toho bylo knihoven eských 2718 s 849.788 svazky a

knihoven nmeckých 490^ s 224,050 svazky.

Prmrem byla ve 33-6 procentech z celkového potu

všech obcí v Cechách lidová knihovna, namnoze ovšem

zhola nedostatená a ve vtšin pípad obcí nijak ne-

podporovaná. Poet knihoven samosprávnými korpora-

cemi spravovaných, vydržovaných nebo podporova-

ných byl mnohem menší: inil pouze 925 (834 es. a 91

nm.) s 569.561 svazkem.

Pozorujeme-li vlastníky knihoven, vidíme, že

náleželo:

eských nmeckých
lidových knihoven

zastupitelským okresm 53 —
obcím 466 55

obci a okresu 1 —
obci a spolkm 36 3

spolkm 2008 387

jiným vlastníkm 145 47

Nejvtší lidovou knihovnou v Cechách

r. 1905 byla veejná obecní knihovna msta Prahy

s 55.141 svazky, mstská veejná knihovna v Litomyšli

s 15.989 svazky a mstská obecní knihovna v Plzni

s 10.429 svazky. Nejvtší knihovny nmecké byly:

^ Protože nkteré nmecké okresy odepely podati Zemské stati-

stické kancelái žádaných zpráv, nelze data o nmeckých knihovnách

zjištná považovati za úplná,
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»Deutsche Volksbibliothek íiir Frauen uiid Mádchen«

v Praze s 10.000 svazky a »Deutsche Volksbibliothek

iind Lesehalle« v Liberci s 8.260 svazky.

Ve všech lidových knihovnách v Cechách bylo r. 1905

úhrnem 1,073.838 svazk, pipadá tedy — nepihlížíme-li

k obcím, z nichž data nebyla podána — na 100 obyvatel

pouze 18-7 svazk v lidových knihovnách.

Otázku, která národnost lépe je lidovými knihovnami

opatena, nelze zodpovdti pesn, protože z ady
okres nmeckých scházejí nám data. Lze-li však na

pomry v tchto okresích souditi dle dat z okres sou-

sedních, o nichž data máme, vidíme, že Cechové zá-

sobeni jsou lidovými knihovnami mno-
hem lépe než Nmci: na 100 Cech pipadalo

totiž 21-6 svazku v lidových knihovnách, na 100 Nmc
v okresích, o nichž data máme, pouze 11*5 svazk. Po-

zorujeme-li pomr potu svazk v lidových knihovnách

k potu obyvatelstva dle jednotlivých okres, vidíme,

že jak na eské, tak na nmecké stran nejlépe jsou
knihovnami opateny národní menšiny.

Z obsáhlého a bohatého materiálu, jejž citovaná pu-

blikace Zemské statistické kanceláe o lidových knihov-

nách pináší, jsou pro nás nejdležitjšími data o p í-

j m e c h lidových knihoven. Z tchto dat mžeme nejlépe

posouditi, jak jsou u nás lidové knihovny zabezpeeny

a jaké prostedky se jim poskytují k provedení velkých

jejich úkol. Ze všech uvedených 925 lidových knihoven

spravovaných, vydržovaných nebo podporovaných

samosprávnými korporacemi mlo a vykázalo píjmy
pouze 740 knihoven a to v úhrnné ástce 169.169 K. Pí-
jem jednotlivými knihovnami vykázaný byl znan
rzný: 9 knihoven vykázalo na p. pouze píjem 1 K,
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obecní lidová knihovna pražská však 38.206 K, nmecká
knihovna v Liberci 8.873 K, knihovna na Vinohradech

6.964 K atd. Nejvíce knihoven vykazuje píjem mezi

20 a 100 K.

Dle zdroj píjm pipadá u tchto lidových knihoven

nejvíce, totiž 97.264 K ili 57-49%, na píspvky obcí,

16.696 K ili 9-87%, na píspvky spolk a jiných korpo-

rací, 16.045 K ili 9-49% na výnos poplatk, 15.676 K
ili 9-27% na píspvky penžních ústav, 8.998 K
ili 5-32% na podpory zastupitelských okres, 7.750 K
ili 4-58%, na píspvky osob soukromých, 1.818 K
ili 1-07%, na výnos vlastního jmní a 4.922 K ili 2-91%

na jiné zdroje píjm.

Penžité podpory od obcí vj^^kázalo cel-

kem 446 eských a 36 nmeckých lidových knihoven.

Nejvtší podporu obdržela knihovna pražská (35.737 K),

pak následuje knihovna na Král. Vinohradech s 6.964 K,

knihovna v Plzni s 6.632 K atd. Nkolik málo knihoven

obdrželo však zase jen po 1, 2 nebo 3 korunách.

Podporu od obcí obdrželo knihoven

v ástce eských nmeckých

do 20 K 223 12

pes 20-50 K 111 9

pes 50—200 K 71 11

pes 200—500 K 22 3

pes 500-2000 K 15 —
pes 2000 K 4 1

Od zastupitelských okres byla r. 1905 podporována

resp. vydržována 201 knihovna eská a 8 knihoven n-
meckých. Úhrnem podporovalo r. 1905 66 zastupitel-

ských okres lidové knihovny. Nejvtší ástku vnovaly

toho roku na knihovny okresy Mlník (665 K), Chrudim,
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Litomyšl, Louny a Ústí n. L. po 500 K, Benešov, Beroun
a Nymburk po 400 K atd.

Zemský výbor lidových knihoven posud nepodporuje,

toliko oba odbory Zemdlské rady pro království eské
vnují každoron ad knihoven spisy obsahu zemdl-
ského, zakoupené ze státní dotace.

Z krátkého tohoto nártku vidti, že stav knihovnictví

u nás v celku není uspokojující.

Chceme se nyní zmíniti o cestách a návrzích, jež

mají zabezpeiti rozvoj knihoven lidových.

Cílem naším musí být, aby každá obec
mla svou lidovou knihovnu, pimen
velkou potu obyvatelstva, jemuž je

urena, abj' knihovna tato obsahovala
spisy cenné, byla úeln zaízena, ádn
spravována a mla dostatené, stálé za-

jištné píjmy. Šetení Zemské statistické kan-

celáe z r. 1905 ukázalo, že jsme u nás tomuto ideálu

ješt velmi vzdáleni. Nové šetení, jež Zemská statistická

kancelá konala pro r. 1910, a jehož výsledky ješt ne-

mohly býti publikovány, ukáže, že v posledních letech

uinili jsme v tomto oboru nové velké pokroky, že však

posud zbývá velmi mnoho práce.

Jest zcela pirozeno, že byla podána ada n á-

V r h , jež mly za úel zabezpeit a urychlit
rozvoj lidového knihovnictví. Návrhy ty

lze dlit na dv hlavní skupiny: jedna smuje k úprav
lidového knihovnictví státem, druhá k úprav jeho

z e m í. Pihlédnme nejprve ke skupin prvé.

Dle zprávy ve XIII. ro. asopisu »Zentralblatt íiir

Bibliothekswesen« ml Dr. Grassauer roku 1896

v ustavujícím shromáždní spolku »Osterreichischer
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Verein fiir Bibliotheswesen« pednášku o cílech a sna-

hách moderního knihovnictví. V této pednášce poukázal

k tomu, že prostedky spolk nestaí na zizování a

udržování dostateného potu ádných lidových kniho-

ven a pravil: »Naskytá se otázka, zda by též lidové*

knihovnictví nemlo se postátniti, takže by stát zakládal

knihovny okresní a místní. Tyto knihovny mohly by

míti velký význam pro povznesení vzdlanostní úrovn

širokých mass lidových a stát získal by jimi prostedek

užitenou, úelnou a vlasteneckou etbou psobiti na

ducha nižších vrstev.«

Roku 1901 — teme v V. roníku asopisu »M i t-

teilungen des ósterreichischen Vereines
fiir Bibliothekswesen« — usnesl se k. návrhu Dr.

S c h'u b e r t a spolek ten, aby ministerstvu vyuování

bylo podáno memorandum o vydání íšského zákona

o lidových knihovnách. Memorandum bylo podáno kon-

ceiri íjna a žádá se v nm vydání íšského zákona rám-

cového. Ten ml by obsahovati ustanovení o zízení

knihoven zemských, jakož i o zízení lidových knihoven

okresních v sídlech okresních soud nebo aspo okres-

ních hejtmanství. Dále mlo by být v íšském zákon

ustanoveno, že každá obec s uritým — v rzných ze-

mích rzným — potem obyvatel jest povinna zíditi

jednu nebo více lidových knihoven dle potu obyvatel.

Konen bído by úlohou zákona íšského stanoviti normy

pro správu, kontrolu atd. Vše ostatní pipadlo by záko-

nm zemským.

Dr. Schuberts tímto znním memoranda spokojen

nebyl a podal minoritní votum. Návrhy jeho smují

totiž dále a nalézáme je vyloženy v jeho brožue »Zur

eská Politika. V. 71
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Frage der Errichtung von staatlichen Volksbildungs-

biichereien in Osterreich« (Brno 1901).

Vdí myšlenkou návrhu Dra Schuberta je, že každá

školní obec v královstvích a zemích na íšské rad za-

stoupených musí mít hdovou knihovnu, jejíž velikost

urovala by se potem obyvatel školní obce. Tak školní

obce s potem obyvatel do 500 mly by na poátku
knihovnu o 250 svazcích, jež by se každým rokem roz-

množovala o 50 svazk, obce s potem 501—1000 obyv.

mly by knihovnu o 375 svazcích, .jež by se rozmnožo-

vala o 100 svazk ron atd. Schubert ve své brožue
vypoítává velmi podrobn, koHk by v každé zemi bylo

knihoven jednotlivých kategorií, jaký náklad vyžadoval

by nákup knih, doplování knihoven i správa jejich.

Náklad nesli by pedn tenái, kteí musili by platit

poplatky, dále obce, jež musily by pispt stejným obno-

sem, kolik by u nich bylo vj^bráno na poplatcích, zem
by pispívaly ástkou rovnající se úhrnu poplatk v zemi

vybraných a stát ástkou rovnající se úhrnu poplatk
veškerých. Zaplatili by pak dle výpotu Schubertova

tenái v Cechách ron 788.814 K, obce 788.814 K, zem
788.814 K a mimo to musili by poplatníci v Cechách nésti

pipadající na n kvótu píspvku státního na knihovny

celé íše. Protože Cechy jsou zemí velmi poplatnou,

inila by kvóta, jíž byly by súastnny na píspvku
státním, jist mnohem více než 788.814 K. Zaplatili by
tedy na lidové knihovny obyvatelé království eského
(tenái a poplatníci) úhrnem nejmén 3,155.256 K
ron. Znanou touto ástkou by však království eské
nemohlo voln disponovat, nebo ústední vedení ve-

škerých záležitostí knihovních náleželo by ministerstvu

kultu a vyuování. Knihy v knihovnách byly by vlast-
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nictvíiTi státu, poplatky bylo by nutno zasílati týdn

poštovní spoitelnou ústednímu vedení. Pro nákup

nových knih navrženy jsou nákupní komise, jichž leny

jmenuje ministerstvo. Pedsedou je úedník, jenž roz-

hoduje.

Návrhu tomuto nutno pedn vytknouti zbytený, ne-

místný a škodlivý centralismus. Akoliv návrh ukládá

obanstvu, obcím a zemím obti velmi znané, vyhra-

zuje ústední vlád správu knihoven, jež dává do vlast-

nictví státu, vyhrazuje jí rozhodování o nákupu knih a

o všech dležitých otázkách. Správa knihoven stala by

se tím nad to nesmírn tžkopádnou a to nebylo by nijak

ku prospchu knihoven. Další podstatnou výtkou jest,

že provedení návrhu bylo by zbyten drahým a náklad-

ným: ádné knihovny ve všech obcích lze poíditi

mnohem lacinji. Závažnou výtkou dále jest, že úhrada

náklad nebyla by mezi poplatnictvo spravedliv roz-

dlena. Obce, v nichž by knihoven hojn bylo použí-

váno, piplácely by i na knihovny málo používané v ob-

cích, jež mohly by býti po pípad i poplatnjšími než

obce prvé. Obyvatelstvo v království eském, jež je

velmi poplatné, musilo by pispívati i na knihovny v ze-

mích alpských. A protože by stát svojí kvótou pomáhal

i zakládati knihovny, musiU by poplatníci Cech znanou

ástkou pispt i na zakládání knihoven v zemích v tomto

smru hodn opozdilých, akoliv okresy, obce a spolky

v království eském založily úctyhodnou adu dobe
psobících lidových knihoven samy z vlastních pro-

stedk bez jakéhokoliv pispní státu. Pro obyvatel-

stvo Cech, jak eské tak i nmecké národnosti, jest návrh

Schubertv naprosto nepijatelný.

71*
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Otázka lidového k n i h o % n i c t v í není
ostatn vbec záležitostí státní. Také

není k ešení otázky té povolána íšská rada.

Prohlédneme-li pozorn výet kompetence íšské

rady, jak upravena jest § 11. zákona z 21. pros. 1867

. 141 . z., nenalezneme tam záležitosti lidových kniho-

ven. Protože záležitosti tyto nebyly íšské rad vyhra-

zeny, patí dle § 12. citovaného základního zákona stát-

ního ped forum zemského snmu, íšská rada není zde

kompetentní ani k usnášení se o zákon rámcovém.

Nebylo by také ani vhodným a prospšným, aby

otázka tato byla upravena íšskou radou. Vždy v každé

zemi jsou jiné pomry, jež pi zákonné úprav této otázky

nutno respektovati. Jiný zajisté mají význam lidové

knihovny v království eském, kde dle sítání z r. 1900

bylo mezi 1000 obyvatel ve vku pes 6 let jen 41 an-

alfabetu, jiný však v Halii, kde bylo jich 56-6%, nebo

v Dalmácii, kde bylo jich 72%. Kde lid neumí íst, nelze

s prospchem zizovat pro nj knihovny. Pi zakládání

lidových knihoven venkovských jinak lze postupovati

v zemích, které mají okresní zastupitelstva a jinak v ze-

mích, které tchto samosprávných tles nemají. A ko-

nen zcela jinak lze tuto otázku ešiti v Cechách, kde

již r. 1905 bylo 561 knihoven obecních a 364 knihoven

jiných, samosprávnými korporacemi podporovaných a

jinak zase v zemích, kde snahy lidovýchovné jsou teprve

v zaátcích. Podstatných rozdíl takových mezi jednot-

livými zemmi našla by se celá ada, jest proto nutno
drazn v j- 1 k n o u t i, že n e b j' 1 o by nikte-
rak v zájmu vci, aby zemským snmm
byla v této otázce kompetence jejich
odnímána.
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O myšlence, aby stát zizoval lidové knihovny,

velmi trefn soudí prof. R e y e r ve knize »Fortschritte

der volkstiimlichen Bibliotheken« : »Myslím, že tu rela-

tivn znaným nákladem zídily by se jen tžkopádné,

šablonovité, nepopulární ústavy. Stát stží odolal by

pokušení vykonávati dalekosáhlou censuru, jež mla by

mnohá, vlastenecko-nábožensko-mravní, národní a soci-

ální (jen ne esthetická) hlediska . . . Nelze zajisté vlád

pekážeti, aby takové ústavy zídila, avšak vláda zase

nemá tolik moci nutiti lid, aby v tchto ústavech hledal

povzbuzení, pouení a osvžení.

«

eskému národu, jehož školství tolik podléhá cizím

vlivm, ze stanoviska národního musí dvojnásob na tom

záležet, aby instituce tak dležitá, jakou jsou lidové

knihovny, mohla se rozvíjeti svobodn a voln dle našich

poteb a našich zájm. Jest tedy srden vítati všechny

pokusy, aby otázka lidových knihoven byla upravena

v rámci zemské autonomie.

Nejstarším návrhem sem spadajícím jest návrh V.

Š t e c h a, uveejnný v 10. ísle II. ro. asopisu »Máj«.

Zemský snm ml se usnésti na zákonu, že v každé poli-

tické obci král. eského musí být do roka po sankci zá-

kona zízena z obecních prostedk veejná knihovna,

na niž musí obec každoron vnovat z obecních penz

nejmén tolikrát pt korun, kolik set obyvatel je v obci,

vždy však nejmén 40 K. O nákupu knih rozhoduje ty-
lenná komise volená obecním výborem na dobu tí let.

Knihovník je lenem pátým.

Dále teba tu zaznamenati návrh posl. Dr. P i p i-

c h a, podaný na snmu král. eského ve II. výr. zase-

dání snmu z r. 1901, aby uloženo bylo zemskému vý-

boru, aby uvažoval o legislativní úprav ve. knihoven
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pípadn i ítáren pomocí zemského zákona, aby konal

potebné šetení a pedložil snmu píslušnou osnovu.

»S v a z Osvtový* vydal r. 1906 otevený list

poslancm na snmu král. eského »Pro uzákonní lido-

vých knihoven«. List uvádí historický vývoj a význam
veejných knihoven a ítáren, pehled cizí legislatury

a nkolik statistických dat o podporování lidových

knihoven obcemi v Cechách a ve Spojených Státech

amerických a vrcholí v žádosti, »aby slavný snm krá-

lovství eského vnoval zvýšenou pozornost veejným
knihovnám a ítárnám eským, a aby, uváže dvody
zmínné, rozhodl se zpsob jich zakládání a udržováni

upraviti cestou zákona.

«

Tento otevený list byl uveejnn ve 3. ísle IlI. ro.

asopisu »Ceská Osvta« a ve 4. ísle uveejnil redaktor

zmínného asopisu L. J. 2 i v n ý vypracovaný již

»Návrh zákona, jímž upravuje se zizování a udržování

veejných knihoven v obcích království Ceského«.

Návrh ten byl z velké ásti pejat do návrhu, vypra-

covaného pedsedou knihovního odboru »Osvtového
Svazu« Ferd. Šrámkem a podaného posl. Dr. K o r-

nerem v II. výr. zasedání snmu z r. 1908.

Návrh rozdluje veškeré obce král. eského ve ti

skupiny: do prvé náležejí obce s potem obyvatelstva

do 2000, do druhé skupiny všechny obce ostatní, vyjí-

maje msta s vlastním statutem a do tetí skupiny msta
s vlastním statutem. V obcích prvé skupiny mají se

zpravidla zizovati knihovny penosné a jen peje-li si

obec, zídí se knihovna stálá. Knihovny penosné jest

vydržovati z výnosu aspo Iprocentní pirážky okresní

a aspo >2procentní pirážky obecní k daním pímým.
V obcích druhé skupiny mají se zizovati jen stálé ve-
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ejiié knihovny nebo veejné knihovny spojené s ítár-

nami a ve prospch jich vypisuje se nejmén Iprocentní

pirážka obecní. Zastupitelstva okresní mají na tyto

knihovny pispívati dle poteby a možnosti, nejmén

však 10%, úhrnného nákladu na tyto knihovny. Msta
s vlastním statutem liší se od obcí druhé skupiny tím, že

jejich minimální píspvek na veejné knihovny a ítárny

nesmí klesnouti pod jeden a pl procenta pímých daní.

Zem pispívá na zizování a udržování veejných

knihoven a ítáren každoroními subvencemi, nepe-

vyšujícími obnos 50% knihovní pirážky, již píslušné

obce neb okresy jsou povinny vybrati. Za úelem správy

veejných knihoven a ítáren utvoí se zvláštní knihovní

úady obecní a okresní, jakož i úad zemský. Knihovní

úad místní má sestávati ze tí zástupc obce a dvou

zástupc obanstva, knihovní úad okresní ze 3 zástupc

okresního zastupitelstva, 3 zástupc obcí a 1 zástupce

zemského výboru. Pi volb len obou úad má se

vzíti zetel na zastoupení svtského uitelstva. Zemský

knihovní úad má býti dle návrhu Živného dvojí: eský
a nmecký, dle návrhu Koernerova má býti úad jed-

notný a skládá se ze 4 poslanc zemského snmu, ze 3

zástupc zemského výboru a ze 3 vynikajících v tom

smru pracovník, pi emž budiž vzat zetel na za-

stoupení uitelstva. Úkolem zemského knihovního úadu
mimo jiné je nabádati k zakládání veejných knihoven

a ítáren, provádti revisi veejného knihovnictví, po-

skytovati rady a pokyny pi zakládání knihoven a ítá-

ren, peovati o správné jich vedení a povolovati jim sub-

vence atd.

Pro smíšené okresy a obce má platiti ustanovení, že

pro menšiny ítající nejmén 10% obyvatelstva mají se

zakládati knihovny samostatné.
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Návrh tento podporován jest oficieln »0 s v t o-

V ý m S v a z e m« : sjezd eských knihovník poádaný

tímto Svazem 7. kvtna 1910 usnesl se na resoluci, v níž

žádá se brzké uzákonní návrhu Koernerova. Resoluce

pijatá na pátém lidovýchovném sjezdu eském dne 21.

kvtna 1911 v Praze žádá veškeré poslance na snmu
král. eského, aby mli otázku zákonné úpravy veej-

ného knihovnictví a ítárenství ve stálé patrnosti a

v dané píznivé chvíli za provedení úpravy té se zasa-

dili. Zemský výbor byl resoluci tou žádán, aby v da-

ných pomrech sám hledl napomáhati zizování veej-

ných knihoven a ítáren. Šestý sjezd Hdovýchovný ko-

naný v Plzni 28. dubna 1912 požádal pedsednictvo

»Osvtového Svazu«, aby ve vhodné píležitosti uinilo

všechny potebné krokj^ bu k projednání zemského zá-

kona knihovenského nebo aspo ku provedení uritých

opatení provisorních zemským výborem, tak aby ale-

spo nejdležitjším potebám veejného knihovnictví

a ítárenství bylo odpomoženo.

Na snmu markrabství Moravského bylo

ve II. zasedání XI. období ve píin lidových knihoven

podáno nkolik návrh. Jsou to pedn dva návrhy posl.

Dr. Jar. Budínského, jimiž zemský výbor vyzván,

aby konal šetení a podal snmu píslušné návrhy jednak

o zizování obecných knihoven za pispní obce, zem
a státu jako pokraování výchovy školní, jednak o uzá-

konní veejných knihoven. Osnova zákona mla prý

by se vypracovati dle obdoby zákona anglického.

Dále byl na moravském , snmu v uvedeném období

podán návrh posl. Votruby na zízení stálé zemské

knihovní komise, jež skládala by se ze dvou sekcí (eské

a nmecké) a mla by za úkol podati snmu zprávu
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O Stavu nynjšího knihovnictví na Morav, vypracovati

návrh reorganisace knihovny zemské a vybudování or-

ganisace knihoven mstských, okresních a penosných

s ní spojených a pedložiti návrh ten v nejbhžším za-

sedání snmovním.

Než pikroíme ke krátkému posouzení nkterých

z uvedených zde návrh na ešení otázky hdových

knihoven zemskými snmy, zodpovzme si ješt otázku,

je-H u nás vbec potebí zákonné úpravy této otázky.

VidH jsme již díve, že existence Hdových knihoven, jich

zakládání a psobnost nemá v našich zákonech skorém

nijaké opory. Lidové knihovny požívají u nás ástené
opory zákonné jen potud, pokud praxe správních

úad uznává je za ústavy všeobecn užitené. V zá-

konech však není nikde vysloveno, že lidová knihovna

má se za takový ústav považovati a praxe, jak jsme

vidli, nepostupuje v této otázce jednotn. Již z tohoto

dvodu jest tedy naprosto nutno, aby zakládání a udržo-

vání lidových knihoven bylo u nás upraveno zvláštním

zákonem a aby psobnosti Hdových knihoven poskytnut

byl pevný podklad.

Spoleným znakem návrhu Stec hov a.

Živného a Koernerova jest, že obce resp.

okresy mají být zákonem donuceny, aby zizo-

valy veejné knihovny po pípad i ítárny, S tendencí

touto nelze nám souhlasiti: budou-H obce k zízení

knihovny donuceny, budoií ji pokládat za bemeno, bu-

dou v ní vidt zbytenou píinu nových výdaj. A to

bude mít vliv i na správu knihovny i na používání její.

Oelu, jehož návrhy dosíci chtjí, bude tímto zpsobem
dosaženo stží.
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Všem tem zmínným návrhm nutno dále vytknouti,

že úpln pezírají dnešní stav lidového knihovnictví

u nás. Citované šetení Zemské statistické kanceláe

ukázalo, že je u nás velké množství všeobecn pístup-

ných lidových knihoven, jež nepatí obcím, nýbrž spol-

km. Knihovny tyto z velké ásti dobe plní svj úkol

a kdyby jim byly zabezpeeny pimené prostedky,

mohly by psobiti ješt mnohem lépe. Rozhodn by tyto

knihovny pi sdlávání osnovy zákona nemly být igno-

rovány. Je-li v obci dobe psobící lidová knihovna

spolková (všeobecn pístupná), není pec potebí, aby

vedle ní byla založena nová knihovna obecní, spíše by

se odporuovalo, aby staré knihovn byla zaruena

ádná obecní podpora. Jest ovšem beze sporu, že form
knihovny obecní sluší v zásad dáti pednost ped for-

mou knihovny spolkové a myslíme též, že dnešní lidové

knihovny spolkové budou postupem asu pevzaty do

správy obecní. To je vcí vývoje, jemuž nutno napo-

máhati, je-li však dnes ješt v té neb oné obci z jakékoli

píiny výhodnjší forma všeobecn pístupné lidové

knihovny spolkové, není to žádným neštstím. Nemy-

slíme, že v lidovém knihovnictví byla by nutnou na-

prostá uniformita.

Návrhu Štechovu lze dále vytýkat, že nerozlišuje

obce poplatné a mén poplatné, že obcím chudším uklá-

dá bemena pomrn velmi znaná a že správu knihoven

svuje komisi volené pouze obecním výborem. Tímto

zpsobem nebyla by prosperita knihovny vždy za-

ruena.

Návrhu Živného a Dr. Koernera lze zase vytknouti,

že poskytování zemské subvence má býti pravidlem, dle

našeho názoru mlo by se za subvenci zemskou žádat

I
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jen výminkou. Rovnž nesouhlasíme s ustanovením, aby

v obcích s mén než 2000 obyvateH zakládány byly pra-

videln jen okresní knihovny penosné. Vzhledem k to-

mu, že ada našich malých obcí má své vlastní knihov-

ny a že knihovny ty se úpln osvdily, myslíme, že

i v malých obcích mly by být zásadn zizovány vlast-

ní, stálé knihovny obecní. Pohyblivé knihovny nech
se zizují pravidlem jen k doplnní a osvžení knihoven

stálých. Jako náhrada knihoven stálých mly by se

knihovny pohyblivé zizovati pouze v obcích mén po-

kroilých a chudých, kde by zízení stálé knihovny bylo

nesmírn obtížným.

Výlohy se zakládáním a udržováním lidových kniho-

ven spojené mají se dle obou návrh uhrazovati z vý-

nosu zvláštní okresní a obecní knihovní pirážky ku pí-

mým daním, jak svrchu bylo uvedeno. Pirážkami tmi
bylo by však poplatnictvo zatíženo velmi nestejno-

mrn. Obyvatelstvo vtších obcí musilo by nepomrn
více pispívati než obyvatelstvo obcí menších. Myšlenku

zavésti pro knihovny a ítárny zvláštní pirážku, nepo-

kládáme vbec nikterak za šastnou. Následkem zave-

dení této pirážky stala by se instituce lidových kniho-

ven zcela urit velmi nepopulární. Pi tom nutno uvá-

žiti, že zvláštní knihovní pirážky není u nás vbec ani

potebí. Jestliže na p. obec Rokycany vnovala r. 1905

na knihovnu 2-03% pirážkové base, Hoice 1"40%,, Lou-

ny 1'03%, Litomyšl 0-92%, pirážkové base a nevybíraly

zvláštní knihovní pirážky, bylo by to zajisté možným
i v obcích ostatních. Uzná-li se vbec za potebné, aby

obce byly zákonem donuceny k zakládání a udržování

lidových knihoven, staí úpln, urí-h se ástka, kterou
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obce na knihovnu vnovat jsou povinny. Opatení této

ástky lze íipln ponechati péi obcí samotných.

Za nejdležitjší ást návrhu Živného a

Koernerova pokládám odstavce o zízení zem-
ského knihovního úadu, s nimiž do jisté míry

souhlasí návrh Votrubv na zízení zemské
knihovní komise. Pro kulturní náš rozvoj mla
by innost zemského knihovního úadu význam daleko-

sáhlý. Severoamerický stát Massachusetts, jenž mže
se dnes honosit, že ve všech jeho obcích jsou veejné
knihovny, dkuje za krásný tento výsledek nikoli donu-

covací norm, nýbrž psobení knihovní komise. Jsme
pesvdeni, že i našemu knihovnímu
úadu zdailo by se v krátké dob totéž.

Jsme pesvdeni, že nejdéle do desíti
let po zízení úadu nebilo by v Ce-
chách ani jediné obce, jež nemla by ve-

ejné lidové knihovny. Ježto pak nelze se od-

dávati nadji na brzké uzákonní lidových knihoven a

ítáren u nás, mli bychom se energicky domáhati zí-

zení zemského knihovního úadu, jež je mnohem snazším

než vydání zákona.

2. Úkoly eské politiky v píin státního knihovnictví

vdeckého.

NAPSAL DR. ZD. V. TOBOLKA.

eská politika nemže míti pi svých akcích na mysli

jen veejné knihovny a ítárny, zvlášt pro lid urené,

nýbrž musí uvažovati i o stavu tch vdeckých kniho-

ven, které jako ústavy státní jsou vydržovány v zemích

koruny eské. Jsou to v Praze: 1. C. k. veejná a uni-

i
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versitní knihovna, sloužící obma universitám, eské

i nmecké, a vedle toho sloužící i potebám vdecky pra-

cujícího obecenstva, stojícího mimo university, 2. spo-

lená knihovna obou vysokých škol technických v Pra-

ze, urená potebám techniky eské i nmecké, 3. stu-

dijní knihovna v Olomouci, knihovna rázu veejného,

4. knihovna eské vysoké školy technické v Brn,

5. knihovna nmeckého gymnasia v Opav, jakožto zem-

ská knihovna slezská pro všechny národnosti v Slezsku.

Program eské politiky, pokud se týe tchto vde-

ckých ústav, jest obsáhlý.

C. k. veejná a universitní knihovna v Praze ne-

zbytn potebuje pro svj další rozvoj samostatné, mo-

derním potebám knihovny odpovídající budovy. Ne-

jednou bylo ministerstvo vyuování na tuto potebu

úedn upozornno, ale dosud nieho se neuinilo, aby

oprávnné pání mohlo se považovati za v brzku usku-

tenitelné.

Spolená knihovna obou vysokých škol technických

v Praze potebuje místností, které by se staly základem

jejího rozvoje a vysvobozením ze stavu jí nedstojného.

Dnes tato knihovna jest umístna v nedostatených míst-

nostech v nmecké technice pražské a slouží pedevším

potebám nmeckých poslucha techniky. Vcné sta-

novisko i píkaz esky národnostní velí, aby spolená

knihovna technická byla pesthována na pdu národ-

nostn neutrální. Akoliv v tom smru již ministr vy-

uování Hartl uznal oprávnnost eských pání, nestalo

se dosud nic, co by svdilo o tom, že se na pestho-

vání spolené knihovny technické na pdu neutrální po-

mýšlí. Ministr vyuování hr. Strgkh prohlásil v kvtnu

r. 1910 v poslanecké snmovn íšské rady, že tato
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Otázka se studuje v ministerstvu, ale dosud od tohoto

stadia dále se nepokroilo. eská politika nemže se

spokojiti soukromým chlácholením ministr, že se po-

mýšlí vystavti pro spolenou technickou knihovnu

zvláštní budovu, ponvadž vzhledem k dnešním malým
rozmrm spolené technické knihovny podobný úmysl

byl by pedasný a jeho uskutenní bylo by možné až

v daleké budoucnosti. Finance státu ostatn nestaí, aby
pro pražskou universitní knihovnu byl zakoupen aspo
pozemek pro budovu knihovny.

Studijní knihovna v Olomouci stala se doménou n-
meckou. Není v ní jediného eského úedníka. Uváží-

me-li, že úedník knihovny není jen manipulant, nýbrž

má býti literárním rádcem tenástva a znalcem literár-

ních poteb národností v zemi obývajících, pochopíme,

co to znamená pro doplování studijní knihovny v Olo-

mouci vzhledem k vtšin slovanského obyvatelstva na

Morav. Knihovna olomoucká pvodn nalézala se

v Brn a byla ku konci století 18. cestou naizovací pe-
ložena do Olomouce. Máme-li na pamti snahy o dru-

hou universitu eskou v Brn, jest úkol eské politiky

starati se o to, aby studijní knihovna z Olomouce na zá-

klad ministerského naízení byla pesthována do Brna,

jakožto první základ a pedchdce moravských uni-

versit eské i nmecké.

Knihovna nmeckého gymnasia v Opav má shro-

mažovat a uchovávat povinné výtisky všech tiskopis

ve Slezsku vydávaných. Jest nezbytné žádati, aby to-

hoto úkolu, který nemže nežli náhodn a nedokonale

plniti, byla zproštna. Nejen vcn, nýbrž i esky nacio-

náln jest tento požadavek odvodnn, uvážíme-li, že

ústav nmecký má sbírat i uchovávat i povinné výtisky
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jiné nežli nmecké. Nejlépe by bylo, aby povinné vý-

tisky v Slezsku vycházející byly odvádny do c. k. stu-

dijní knihovny moravské.

K tmto potebám oficieln eským pibývají i po-

teby dálejší, jejichž provedení jest v zájmu nejen e-
ských, nýbrž všech státních vdeckých knihoven v Ped-
litavsku. Úkolem eské politiky jest piiovati se o to,

aby Rakousko mlo svoji pevn zajištnou bibliografii

veškeré samostatné literární produkce v Rakousku vy-

cházející. Uskutenní tohoto požadavku dalo by se

snadno provésti. Jako jest na Rusi a v Bulharsku, tak

mlo by býti zavedeno i v Rakousku, aby veškeré státní

knihovny z úední povinnosti vydávaly ron tiskem

seznam všech povinných výtisk do knihovny odevzdá-

vaných. Zaízením tímto docílilo by se nejen toho, že by

sbírání povinných výtisk dalo se daleko svdomitji,

nežli jak se dnes dje, ale zárove Rakousku dostalo by

se cenné literární publikace, jejíž vydávání by se, ren-

tovalo již proto, že by jednak publikace byla prodávána,

jednak že by byla vymována za zahraniní publikace.

Dalším úkolem eské politiky v oboru státních kniho-

ven vdeckých jest peovati o to, aby dosavadní styk

knihoven s knihovnami zahraniními byl volnjší. Je-li

možno stýkati se bezprostedn knihovnám v Rakousku

s knihovnami v Nmecku, zajisté bylo by možno, aby

podobný bezprostední styk byl zaveden i se státy ji-

nými, s Ruskem, Itálií, Francií atd. a nemusil se díti pro-

stednictvím vyslanectví, cestou to, trvající nkolik m-
síc. Rakousko nejen v tomto styku nevyhovuje pote-

bám doby, ale ono nevyhovuje potebám doby ani

pokud se týe spolupráce knihoven na velikých podni-

cích mezinárodních, jakými jest na p. katalogisace
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prvotisk atd. Úkolem eské politiky jest úkoly tyto

vlád pipomínati a k jejich plnní za úasti stran jiných

donucovati.

Jestliže státní knihovny vdecké nemohou zcela plniti

úkoly, moderní dobou jim kladené, lze to vysvtliti i tím,

že státní vdecké knihovny nemají dosti úedník, pro

vdeckou službu v knihovn pipravených. Nauka bi-

bliotení v celém Pedlitavsku nepednáší se na žádné

jiné vysoké škole, nežli na Ostavu pro rakouský dje-

zpyt ve Vídni, ale theoretické zkoušky z nauky biblio-

tení neskládají se v celém Pedlitavsku vbec nikde.

Pi zkoušce na výše uvedeném ústavu se znalost nauky

bibliotení nežádá (§ 7. c), akoliv vysvdení Ostavu

se vyhlašují jako zvláštní odborná zpsobilost pro

službu knihovenskou, vtšina úedník vdeckých kniho-

ven státních pi vstupu svém nemá odborné prpravy
a není nucena tuto odbornou znalost si zjednati ani

v praxi, ponvadž není nucena po uplynutí njakého ob-

dobí ke skládání praktické zkoušky bibliotení. Zdar

státních knihoven vdeckých jest podmínn zizováním

biblioteních kurs pi vysokých školách rakouských a

zavedením praktických zkoušek pro úedníky vde-
ckých knihoven státních. Zkoušky tyto skládaly by se

u zvláštních komisí, z nichž byla by jedna ve Vídni,

jedna v Praze a jedna ve Lvov.
Je-li stav státního vdeckého knihovnictví vzhledem

k potebám doby nedostaující, vysvtliti lze okolnost

tu i tím, že není v ministerstvu vyuování odborného

znalce, který by z povinnosti úední ml se tmto otáz-

kám vnovati. Dosud ministerstvo vyuování, pote-

buje-li odborné rady, vyžádá si jí u toho neb onoho šéfa

té nebo oné knihovny. O náležitou organisaci vdeckého
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státního knihovnictví, o iniciativu v tomto oboru u mini-

sterstva vyuování není postaráno. Peovati o odstra-

nní nedostatku toho jest úkolem veškerých pokroku

milovných poHtických stran v celém Pedlitavsku.

Eminentn rázu národn politického jest otázka jazy-

ková pi státních vdeckých knihovnách. Otázka ta eká
na své ešení. Místo dívjší latiny, u knihoven univer-

sitních a studijních, via facti zavádí se nmina. Ne-

položí-li se této tendenci náležité meze, budou státní

knihovny vdecké v brzku úpln ponmeny. Proto pi
žádném smíru národnostním nemla by se jazyková

otázka opomíjeti, vyluovati, nýbrž mla by se ešiti.

Jak by se jazyková rovnoprávnost mohla provésti na

utrakvistických ústavech, náležejících do psobnosti

ministerstva vyuování, v zemích eských, navrhl jsem

v »eské Revui« ro. 1908/9 str. 326-^27.'

Literatura: K- Dziatzko-R. Pietschmann: »Biblio-

theken« v »Handworterbuch der Staatswissenschaften«

Bd. II,. 1029—1038; Polek: Bibliotheken. Osterr. Staats-

wórterbuch Bd. L. 517—520. Zde nalezneš i píslušnou
literaturu, zvlášt nmeckou. Dodati sluší ruské základní

dílo: JI. B. XaBKHna: Bhójiíotckh, hx-l opraHHsauiH h
TexHiíKa. Cri6 1904.

^ Na str. 327. v pedposledním odstawi v posledních tyech

ádcích má místo: „nmeckých" státi všude ,nmých*.

eská Politika. V. 72
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Tímto svazkem ukonujeme »Ceskou Politiku«, Pi-
stoupili jsme k jejímu vydávání r. 1905 po dvouleté pí-
prav, rokem letošním dílo koníme.

»Ceská Politika« jest první eský pokus o politickou

encyklopaedii eskou. Chtla a chce býti dkladnou in-

formací a rukojetí všem, kdo obírají se vážn politikou

a kdo zajímají se o eské veejné záležitosti vbec.
Akoliv pi práci psobila péra odborných znalc, pes
to hledno bylo vždy k tomu, aby dílo mohlo býti s pro-

spchem používáno v adách tch, kdo po knize sáhnou

pro první informaci v otázkách politických. Netajíme

se nikterak tím, že dílo nedosáhlo cíle, který pi jeho

píprav tanul redakci na mysli. »Ceská Politika« snad

nedá odpov vždy na všechny otázky, které si politický

pozorovatel postaví. Tento nedostatek není však za-

vinn nevlí poadatelstva, nýbrž dosud malými eskými
pomry: Nemáme ochotných odborník a pracovník
pro zpracování všech otázek, které bychom v eské
politické encyklopaedii hledali.

O poHtických stranách a smrech v díle je promlu-

veno na rzných místech. Nestalo-li se tak soustavn,
V3'^svtlí si tená tím, že jako dodatek k »Ceské Poli-

tice* bude vydán samostatný spis: »Politické strany

v Rakousku«, kde vývoj politických smr a stran v Ra-
kousku, zvlášt pak eských, bude náležit vyložen.

Redakce ukonujíc úkol svj, nemže nežH podko-
vati všem spolupracovníkm »Ceské Politiky«. Díky její
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náležejí nejen tm, kdo svými literárními píspvky pi-
spli k provedení a zdaru díla, nýbrž i tomu, kdo na celé

dílo vedl náklad. Opravdovému pochopení podniku tak

dležitého pro povznesení eského veejného života a

krásné obtavosti p. nakladatele J. Laichtera jest eská
veejnost vdn zavázána za uskutenní podntu a

plánu redakce.

V Praze 15. prosince r. 1912.

Dr. Zd. Tobolka.
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— Ženské V. 137

Hodnota IV. 506
— uení o ní IV. 517
Hohenlohe, Konrád minister-

ským pedsedou III. 725
Hohenwart, Karel hr., minister-

ský pedseda III. 377
— jeho osnova opravy ádu vo-

lebního na snm království
eského IIi. 857

— jeho návrh volební opravv
IIi. 886

Hranice, zmna jich Ih. 726
Hromady, Pomocnické IV. 306
Hry, jejich pstování V. 107
Hulík, Vojtch o eské politice

stedoškolské V. 434
Hus, M. J. oslavování jeho v Ce-

chách v letech šedesátých
III. 323

— Jan, jeho vývoj I. 572
Husitství, jeho povaha I. 575
Hýbl Fr. o náboženském vývoji

v R. U. I. 663
— o národopisném vývoji Ra-

kousko-Uherska I. 184
— o territoriálním vývoji Ra-

kousko-Uherska I. 32
Hygiena školní V. 105

Ch.

Chabrus III. 420
Chorvati, ieiich poet v R. U. I.

225
— jejich poet v Uhrách I. 232
Chorvatsko, jeho pomr k Uhrám

IIi. 362
— jeho territoriáliií vývoj I. 37
— poet obyvatelstva dle ná-

rodností I. 232
Chotek, Karel, hrab III. 7

Chotková, Žofie hrabnka, ieií

satek III. 667

I.

Idea národnostní V. 136
Immunita poslanecká IIi. 595

— zemských poslancii Ih. 764
Indigenát, zemský Ih. 731

Individualism, jeho pomr k so-

cialismu IV. 463
Individualita, historioko-politická

Ih. 62
Individuum, jeho pomr k státu

I. 11

Inkolát. zemský Ih. 731
i Inkompatibilita v Uhrách Ih. 325
Inspekce, Generální nad rakou-

skými železnicemi IIj. 214
— Živnostenská Ih. 182, IV. 915

Inspektorátv. finanní c. k. Ih.

116

Inspektoi. Tovární IV. 255
— Zemští berní Ih. 229
— Zemští školní II2. 157, V. 539

Instruktoi spoleenstevní Ih.

204. IV. 306. IV. 341

Internacionalism sociální demo-
kracie IV. 602

Interpelace na vládu Ih. 619
— na vládu Ih. 668

Itálie a Rakousko I. 162

Italové v R. U. I. 202

Italština, eí iední I. 451

Jansa, pedseda vrchního soudu
v Praze a vv'nos Kindingrv
IH. 648

Jazygové v Uhrách I. 204

Jazyk, jednací íšské rady I. 404

— Vyuovací na stedních ško-

lách V. 567

— Zemský druhý, vyuování le-

mu V. 552
Jednota, Bratrská I. 585
— ku povzbuzení prmyslu v

Praze IV. 366
— ku povzbuzení prmyslu v

Praze, ieií založení a innost
V. 692

— Prmyslová, ieií innost ped
r. 1848 III. 24

Á
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Jesuité, jejich povolání do zemí
eských I. 618— v Praze r. 1866 III. 294

Jireek, Josef, ministr vyuo-
vání, III. 383

Jus cavendi dle z. 20. r. 1874 I.

743
— circa sacra I. 805
— inspiciendi dle z. 20. r. 1874

I. 742

Kadlec, Karel, o národnostní a
jazykové otázce v Uhrách I.

470
— o uherské a chorvatské ústa-

v Ih. 270
Kádner, Otakar, o politice škol-

ství vysokého V. 932
Kaizl, Josef ve smru realisti-

ckém III. 518
— ministrem financí III. 628
— jeho úmrtí III. 674
Kálnoky-Korospatak, Gustav hr.,

jeho zahraniní politika I. 120

Kancelá, eská dvorská IIs. 31,

II2. 54

Kanra správcem ministerstva
vyuování III. 785

Karlovic, B. o financích chor-
vatských IIi. 428

Katastrofism, uení sociáln de-

mokratické o nm IV. 559
Katastry národnostní IIi. 908
— na Morav III. 719
Kathrein. Theodor, pedseda

snmovny III. 597

Katolíci, jejich vývoj v zemích
eských I. 703

Kielmansegg, Erich, pedseda
ministerstva III. 569

Kindinger, ministr spravedlnosti,

proti vnitrní eštin III. 648
Klassifikace vd spoleenských

I. 17

Klerikalism a škola III. 462
Klid nedlní a svátení IV. 889

Klotura Ih. 620
Knihosklady, Školní c. k. II2. 160
Knihovnictví, eské V. 997
Knížky pracovní IV. 899
Koalice za Windischgrátze III.

553
Koerber, A., jeho návrh zákon

jazykových pro zem eské
I. 433

— ekatel ministerského ped-
sednictví III. 651

— ministerský pedseda III. 652
Koerner, Eduard o národnostní

a jazykové otázce v Ped-
litav&ku I. 340

Kolaík Šimon o politice agrární
IV. 31

Kolisko-Axmann, Lex V. 380
Kolkovny II2. 234
Kolonie, Americká pro mládež

V. 112
— feriální V. 104

Komisa, Bursovní II2. 244
Komise k zamezení dlných úra-
z II2 185

— kontingentní II2. 228
— Odhadní II2. 228
— Odvolací II2. 228
— pro da z výdlku II2. 227— pro správu ústedního reserv-

ního fondu bratrských po-
kladen II2. 181

— pro záležitosti révokazu II2.

173
— pro živnostenskou mládež IV.

381
— snmovní IIi. 775
— Stálá pro obchodní hodnoty

c. k. II2. 197
— Stálá pro obchodní hodnot^^

pi statistice meziobchodu IÍ2.

199

— Ústední pro chov koní II2.

175

— Ústední pro prmyslové vy-
uování IV. 400

— Ústední pro vyzkoumání a
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zachování památek histori-

ckých a umleckých, C. k.

II2. 165
— Ústední pro záležitosti živ-

nostenského školství II2. 158— Ústední statistická c. k. II2.

161

— zemská pro revisi katastru
II2. 226

— Živnostenská Zemská IV. 361
Komitáty v Uhrách II2. 392
Kommunism, jeho pomr k so-

cialismu IV. 454
Komora královská II2. 26
Komory, Advokátní II2. 246— dlTiické IIi. 872, IV. 933— Lékaské II2. 144
— notáské II2. 246.— Obchodní a živnostenské II2.

189
— Obchodní a živnostenské IV.

393
Kompetence íšské rady IIi. 78
Konference, esko-nmecké r.

1902 III. 681
— esko-nmecké v Praze r.

1900 III. 657
Konfesse, jednotlivé v R. U., je-

jich statistika I. 682, iejich

sídla I. 684
Kongress berlínský I. 108
Konkordát z r. 1855

— z r. 1855 I. 764, III. 179— z r. 1855 a školství V. 223

Konsuláty \h 241

Konvikty, Studentské V. 597
Koruna sv. Štpána IIi. 291
Korunovace, eská IIi. 527

— uherská IIi. 527

Kouení mládeže V. 83
Král, Uherský IIi. 291

Kramá, Karel, o rakouské poli-

tice zahraniní I. 49

— o djinách eské politiky no-
vé doby III. 1

— ve smru realistickém III. 517

— místopedseda snmovny III.

597
— jeho postup proti obstrukci

za Badeniho III. 615— jeho innost pi demokrati-
cké volební oprav na rad
íšské III. 714

— pedseda eského Klubu na
rad íšské III. 733

Kraus, baron, eský místodržitel

III. 461

Krejí, Dobroslav, o ústav zem-
ské království a zemí na
rad íšské zastoupených IIi.

723
— o správ mocnáství rakou-

sko-uherské II2. 1

— o vývoji veejné správy
v eských zemích II2. 18

— o organismu rakouské sprá-
vy zempanské II2. 77

Kristóffv, pro volební opravu
v Uhrách III. 726

Kroje, Tuzemské lidové, jejich

zachování V. 819
Kudlich, Hans, jeho návrh na

zrušení roboty III. 129

Kuenburg, Qaudolf, nmecký mi-
nistr^krajan III. 533

Kultura tlesná a socialism IV.

725
Kumáni v Uhrách I. 204
Kurie, Národnostní na Morav

Til. 912

Kursy, Hospodáské Mezinárod-
ní V. 923

Kursy hostinské V. 813

— Informaní, pro živnostnictvo
IV. 341

— Koovné IV. 373

— Mistrovské IV. 373
Kvóta IIi. 214

Lékai, Školní V. 108
Lex Axmann-Kolisko V. 380
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Liberalism, jeho pomr k socia-

lismu IV. 467
Lidnatost národnostních oblastí

v Cechách I. 305

Liechtenstein, Alfred, kandidát
ministerského pedsednictví
III. 646

— jeho návrh zákona o pomru
církve a školy V. 276

List, kabinetní z 8./4. 1848 I. 384,

IIi. 4, III. 38
— z 8. dubna r. 1848, jeho dovo-

lávání se Cechy r. 1866 III.

290
— z 23./3. r. 1848 III. 35
— Tovaryšský IV. 297, IV. 302

Listy, Národní, jejich založení

III. 213

Literatura agrární politiky IV.

134
— církevního a náboženského

vývoje v Cechách I. 658, 676
— církevních djin eských I.

554
— eského musejtiictví V. 993
— djin eské politiky nové do-

by III. 447
— dlnického zákonodárství ra-

kouského IV. 1005
— dualismu IIi. 267
— chorvatského práva ústav-

ního Ih. 288, IIi. 450
— knihovnictví V. 1025
— konfessijní statistiky v R. U.

L 717
— krajského zízení II2. 391
— menšinového školství V. 430
— národn-statistická I. 335
— národnostní a jazykové otá-

zky uherské I. 517

— národopisného vývoje R. U.

I. 214

— o zahraniní politice R. U.

I. 181

— ochranné politiky mládeže
V. 178

— otázky jazykové I. 467
— politických djin eských no-

vé doby III. 179
— pomru církve a státu v R. U.

I. 807
— propagující maarisaci I. 513
— pro vdecké vzdlání moder-

ního politika I. 20
— prmyslové politiky IV. 425
— rakouské správy II2. 74
— rakouského práva správního

II2. 248
— rakouského práva státního

IIi. 722
— rakouských djin ústavních

IIi. 134
— samosprávy II2. 345
— sociální otázky, socialismu a

sociálního hnutí IV. 815
— správy II2. 15
— stedoškolské politiky eské

V. 602
— školské politiky V. 332
— školství prmyslového a ob-

chodního V. 926
— školství vysokého V. 962
— školství zemdlského V. 924
— ústavního práva uherského

IIi. 283
— veejné správy IV. 29
— volebního práva v R. U. IIi.

930
Lobkowicz, Jií, jeho jmenování

nejvyšším maršálkem zem-
ským III. 390

— kníže, jeho pokus o smír e-
skonmecký III. 475

Los von Rom I. 675, III. 645, III.

676
Loterie, Malá II2. 237

Lueger, Karel, dr., purkmistr ví-

deiský a Badeni III. 577

Lukeš, J., proti politické passí-

vit III. 432

Lutheranismus v Cechách I. 590

Luž, ús'tav pro dti skrofulosní

V. 95
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Lycea, Díví V. 491
— díví, jejich nová úprava V.

593

M.

Maarisace, literatura ji propa-
gující I. 513

Maarština na školách chorvat-
ských I. 475

Maarisace školy I. 506
— v Uhrách I. 249, I. 489
Maai v R. U. I. 191
— jeiich poet I. 229
— jejich vývoi národnostní I.

243
Magistrát Ih. 81

Maiestát Rudolfa II. I. 649
Majetek, Pozemkový, jeho roz-

dlení IV. 63
Mandát, Imperativný Ih 594
Manifest, císaský z 20./9. 1865

IIi. 131, III. 254
Manufaktura, její pojem IV. 235
Mapy, národopisné íše R. U.

I. 339
Markomania, tajný spolek III.

170

Maršálek, Nejvyšší zemský IIi.

733
Marx, Karel, jeho uení IV. 535
Marxism, jeho svtový názor

IV. 495
Masaryk, T. Q., o politice I. 1.

— ve smru realistickém III. 518
— vzdává se mandát jako po-

slanec mladoeský III. 561

Massa, její zbídaení IV. 537
Materialism historický IV. 572
Matice, Školské V. 390— Ústední Školská V. 335, V.

403
Mattuš, Karel, jeho návrh na

obeslání íšské rady III. 371
Mensdorf-Pouilly, Alex., hr.,

jeho zahraniní politika I. 80
Menšiny, Náboženské, v zemích

eských I. 708

Metternich, jeho zahraniní poli-

tika I. 51

Mezinárodnost IV. 602
Mna, Pirozená, obyvatelstva

v Cechách I. 307
Msta, jejich vznik II2. 21

Mikulášenci v eských zemích I.

605
Mikulov, pímí I. 85
Mincovna, hlavní, c. k. II2. 235
Ministerstva Ih. 648, II2. 102— jejich právní povaha II2 106
— spolená IIi. 211
— jejich zodpovdnost IIi. 654
Ministerstvo financí, c. k. II2. 125— financí spolené, c. a k. II2.

126
— kultu a vyuování, jeho kom-

petence II2. 111, V. 533
— obchodu, jeho psobnost II2.

112
— orby, jeho psobnost II2. 111
— Spolené (íšské) financí IIi.

212
— spravedlnosti II2. 127
— státní a konferenní II2. 60
— vnitra, jeho psobnost II2. 107
— vojenství, spolené Ih. 212
— zahraniních záležitostí Ih.

212
— zemské obrany, jeho psob-

nost II2. 113
— železnic, jeho psobnost II2.

113

Mír, vný I. 155
Místodržitelství, jeho kompe-

tence Ih. 89
— jeho vznik II2. 45

— jejich zízení II2. 68

Mládí, jeho ochrana V. 1

Mladoeši proti politické passi-

vit III. 429

— organisování jich ve stranu
III. 437.

— vstup jejich na snm III. 438

— jejich sjezd r. 1887 III. 471
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— vedení eské politiky v jejich

rukou III. 525.

— jejich vítzství r. 1891 III. 525
— konec vedení jejich eské po-

Htiky ve Vídni III. 747
Moc soudcovská Ih. 699— Výkonná Ih. 642
Mocnáství rakousko-uherské,

poet obyvatelstva dle ná-
rodností I. 233

Mommsen proti Cechm III. 607
Momopol solní Ih. 242
— tabákový Ih. 242
— státní Ih. 236
Morava a státoprávní program

eský r. 1848 III. 43
Moravec, F. V., o eské politice

obecnoškolské V. 195
Mravnost a socialism IV. 684
Mrva, Rudolf, policejní agent

provokatér III. 556
Mrzáci, jejich ochrana V. 85
Muení dtí V. 10.

Miirzsteg, ujednání v nm o pro-
vádní reforem v Turecku I.

160

Musea V. 964— eská, jejich seznam V. 994
Museum, Národopisné Cesko-

slovanské V. 982
Museum, Rakouské obchodní,

c. k. Ih. 195
— Technologické v Praze IV.

362
— Zemské, eské V. 979
— Zemské, Moravské V. 981
Mzda, zákonodárství rakouské

o ní IV. 904

N.

Náboženství a socialism IV. 668
— cviení v nm V. 238
Nadhodnota IV. 506
— uení o ní IV. 517
Nájem pdy IV. 58
Náklad na školy V. 208
Náklady, uení o nich IV. 523

Napoleon, císa a jeho pomr
k Bismarckovi I. 87

Národ a škola stední V. 567
Národnost a rodina 1. 257
— a socialism IV. 602
Naízení, jazyková Badeniho I.

429, III. 585
— jazyková Claryho I. 431
— jazyková Qautschova I. 430,

III. 624
— jazyková, jejich zrušení r.

1899 III. 648
— jazyková Stremayrova III.

454
— jazyková Stremayrova, re-

volta nmeckých soudc
proti nim III. 780

— provádcí Ih. 656
— Výjimené Ih. 525
— z nouze Ih. 636
Nastoupení vlády panovníkem

Ih. 557
Návladní, Státní, c. k. IIj. 245
Návrh, Pilný Ih. 624
— Vládní, zákona volebního z r.

1906 III. 722
— ústavy, kromížský Ih. 16

Nechanice, otroctví dtí V. 25
Nmci, jejich poet v R. U. I, 224
— jejich poet a sídla v Uhrách

I. 231
— jejich postup v R. U. I. 192
— jejich vývoj národnostní I,

244
Niederle, Lubor, o národopisném

vývoji Rakousko-Uherska I.

184

Notái Ih 246
Novella, í^emeslnická, z r. 1883

IV. 275
— školní z r. 1882 V. 273
— živnostenská z r. 1907 IV. 296

Novoktnci v zemích eských I.

598

Novotný Václav, o církevním
a náboženském vývoji R. U.

I. 527
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Nymburk, schze mladoeských
poslanc r. 1894 III. 562

O.

Obce, jejich náklad na stední
školy V. 580

Obanství, Státní, IIi. 496
Obec, Svobodná, ve svobodném

stát II2. 283
Obchod, Podomní IV. 345
Oblast, eská, její ohraniení I.

292
Obstrukce Ih. 620
— Mladoech na snmu krá-

lovství eského III. 546
— Mladoech pi projednávání

berních pedloh III. 548
— mladoeská za Koerbra III.

660
— Nmc za Badeniho III. 598
— nmecká na eskéim snmu r.

1903 III. 689
Obvod, jednotný, celní íše Ih.

234
Obžaloba, ministerská Ih. 667
Oddlení, Lesnicko-teclmické,

pro hrazení bystin, C. k. II2.

178

Odmítání eských žalob nme-
ckými soudci III. 782

Ohrazení státoprávní r. 1848 III. I

. 128
i— Státoprávní z r. 1879 III. 451 '

— Státoprávní, za Schmerlinga
III. 226 I

Ochrana dtství a mládí V. 1 '

— památek V. 986
Ochranovny mládeže V. 153

Okresy eské na Morav a ve
;

Slezsku I. 325
'

— eské v Cechách I. 286
\

-r národnostn smíšené v Ce-

1

chách I. 288 !

— nmecké na Morav a ve

.

Slezsku I. 325
— nmecké v Cechách I. 287 ;— Politické, jejich statistika

'

i v Cechách I. 285— smíšené na Morav a ve
Slezsku I. 326

Oktrojírka z r. 1849 III. 158
Omladina, tajný spolek III. 551
Opava, eské paralelky na ui-

telském ústav III. 697
Oprava, Volební, Badeniho III.

579
Organisace odborové IV. 797— kooperativní IV. 801— uitelské V. 311
Orgánové, Stavební státní II2.

146
— technické finanní kontroly

II2. 230
— Zdravotní, státní II2. 140
Osnova národnostního zákona

ve fundamentálkách I. 397
— zákona na ochranu obou ná-

rodností v království eském
za Hohenwarta III. 393

Osoby, Bezkonfessijní I. 798
Osvdení moravských federali-

st z r. 1868 III. 335
Otázka, jazyková I. 348
— jazyková pi úadech centrál-

ních I. 446
— jazyková u orgán samo-

správných I. 449
— jazyková v sborech zákono-

dárných I. 444
— jazyková v Uhrách I. 470
— jazyková ve správ I. 447
— národnostní, její pojem I. 346
— Národnostní v Uhrách I. 470
— Rjecká II1. 445
— Sociální IV. 433
Otroctví dtí V. 25

Pacák, B., jeho návrh zákona
národnostního I. 432

— jeho návrh národnostní I. 427
— ministrem krajanem III. 731

— pedsedou eského klubu po-

slanc na rad íšské III. 660
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'aedagogia a jejich význam V.

266
Fakt« Moravský Ih. 913, III.

719
'alacký Fr., jeho Ust do Frank-

furtu n. M. III. 58
— jeho úast pi druhé petici

pražské r. 1848 III. 33
— o centrahsaci a národní

rovnoprávnosti v Rakousku
III. 171

— jeho návrhy ústavy rakouské
III. 159

— vdce pravice na snmu íš-

ském III. 127
— o reform volebního ádu na
snm IIi. 846

— jeho návrh na revise voleb-

ního ádu snmovního III. 241
— jeho »Idea státu rakouského*

III. 246
^amátky, jejich ochrana V. 986

^angermanismus III. 676

^arasitism, Sociální IV. 529

^arlament. Frankfurtský a jeho

pomr k echm III. 55.

— pravidla o jeho zasedání IIi.

607
— rakouský IIi. 561

^arlamentarisace kabinetu IIi.

696
^as, Komerní IV. 220

^assivjta Cech na snmech III.

421
— její opuštní Cechy vi íš-

ské rad III. 446
— iejí opuštní Mladoechy III.

438
— její opuštní Moravany III.

436
— na poli školství V. 246
— politická, boj proti ní v e-

chách III. 428

— politická eského národa III.

338

Patent císaský z 20. záí r. 1865

III. 254

eská Politika V.

— Toleranní I. 671, I. 725.

Pathologie, Sociální dtství V. 8
Patronát, jeho zrušení V. 225
Peengové v Uhrách 1. 204
Perek, V., jeho zákon školský

V. 364
Petice k rad íšské IIi. 626
— druhá z 28. III. r. 1848 III. 37
— první pražská z 11. III. r. 1848

III. 28
Pfersche, jeho- návrh na upra-

vení jazykové otázky v Ce-
chách I. 431

Piinkas, J. M., hlava klubu ne-
utrábíího III. 239

— J. M., jeho úast pi adresse
k panovníkovi r. 1848 III. 31

Plá koruny eské, leták z r.

1866 III. 277
Plaek, B. o jazykové otázce

v Cechách I. 462
Plat, Školní V. 597

Plavba po vodách vnitrozem-
ských IIi. 240

— pomoská Ih. 240
Plener, Arn. šl., jeho návrh na

udlení voleb, práva dlní-
km IIi. 873

— o krajském zízení II2. 380

Poet obyvatelstva v R. U. I.

222

Poddanství, jeho zrušení II2. 6S'

Podesta Ih. 734

Podklad, Osobní zemské ústavy
Ih. 730

— Territoriální zemských ústav

Ih. 726

Pohlaví, pomr obou u jednotlir-

vých národností I. 256

Pojištní hornictva v poklad-
nách bratrských IV. 985-

— invalidní IV. 977
— nemocenské IV. 939
— starobní IV. 977
— úrazové IV. 959
— vdov a sirotkv IV. 1001

73
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Pokladna pro nákup zlata a stí-

bra II2. 235
Pokladny, bratrské IV. 985
— komerní IV. 221
— Nemocenské IV. 310
— státní II2. 238
Poláci, jejich poet v R. U. I.

224
— jejich šíení se na východ I.

205
— jejich vývoj národnostní I.

238
Polepšovny v Rakousku V, 149

Policie, iejí naízení Ih. 651

— Policie kriminální IV. 26
— v parlamentu za Badeniho

III. 614

Politika IV. 24
— agrární IV. 31

— Cechovní doby tereziánské a

josefínské IV. 213
— jako umní h.

— jako vda h.

— její literatura II2. 17

— její pomr k mravnosti I. 9.

— maloživnostenská IV. 333
— Obecnoškolská eská V. 195
— Obchodn celní R. U. IV. 116
— Positivní III. 770
-^ Prmyslová IV. 137, IV. 333
— sociální IV. 433
— Stedostavovská IV. 355
— Stedoškolská V. 434
— Velkoprmyslová doby tere-

ziánské a josefínské IV. 219
— zahraniní rakouská I. 49

Polština, vnitní eí úední I.

450
Pomr, pracovní, jeho úprava a

perušení IV. 894
Poplatky, Pevodní III. 642
Popp. správce ministerstva orby

III. 786

Poslanci, jejich právní postavení
Ih. 590

— zemští, jejich právní posta-

vení IIi. 759

Pošta II2. 200
Poštovnictví IIi. 247

Potocki, A. hr. ministerský ped-
seda III. 348

Pout ech na Rus r. 1867 IH.

315
Povaha, Státoprávní íše ped-

litavské IIi. 473

Povinnost, volební Ih. 926

Povolání, jejich pomr k národ-
nosti I. 172

Povstání eské r. 1618 I. 655

Práce, vykoisování IV. 506

Praha, mír pruskorakouský I. 85

Prášek, Karel eským ministrem
krajanem 111. 778

Práva. Základní na prvním íš-

ském snmu III. 151

^- Základní Obanská Ih. 503

Pravice, její utvoení proti vli
Badeniho III. 595

Právo ddické IV. 72
— Ddictví Selské IV. 82
— Domovské Ih. 731

— hlasovací. Všeobecné a rovné
v R. U. Ih. 877

— koaliní IV. 1002
— manželské, jeho reforma v R.

U. I. 730
— monarchické Ih. .540

— nápadnické IV. 85
— patentní Ih. 247
— Plurální volební Ih. 927
— Rozpotové parlamentu Ih.

674
— Stanné nad Prahou r. 1897

III. 619
— Vlastnické k zemdlské p-
d IV. 53

— Volební v Sedmihradsku Ih.

321— Volební v Uhrách Ih. 319
— všeobecné hlasovací a Mla-

doeši Ih. 864

— Vyvlastovací IV. 353

Pražák Jií, jeho definice samo-
správy II2. 267
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Pražák Ot., jeho naízení jazy-
kové I. 418

— Ot., eský ministr krajan,
m. 451

— Ot., jeho demisse III. 537

Privilegia privativa IV. 226

Probation V. 145

Prodej dtí V. 25.

Program, Erfurtský IV. 544— jazykový Mládoech I. 457— jazykový reaUst I. 465
— jazykový sociální demokra-

cie I. 466
-- jazykový Staroech I. 463— politický eský r. 1860 III.

203
— Politický, eský ped r. 1848

III. 17

— Státoprávní eský III. 29
— státoprávní ped r. 1848 III.

18

— Svatodušní nmecký I. 454

Prokurátor, Generální II2. 246
Prokuratura, Finanní 11-. 241
Proletariát, jeho vzestup IV. 552
Proletarisace mass IV. 537
Prorogace rady íšské IIi. 749

Prostituce, Dtská V. 132

Protireformace v zemích e-
ských I. 663

Provisoríum, Rozpotové IIi. 680

Provolání pruské z r. 1866
k pražskému obyvatelstvu
III. 275

Prkaz zpsobilosti IV. 296, IV.

335

Prmysl, Domácký IV. 236
— jeho vývoj IV. 140, 182

Pedlitavsko, jeho pomr k

Uhrám Ih. 488

Pedlohy vládní na snmu IIi.

774

Pedseda snmu zemského Ih.

733

Pedsednictvo snmoven Ih. 609
Pestávky, Pracovní IV. 885

I

Pípravky pi stedních školách

i

V. 450

I

Píslušnost, náboženská dtí I.

I

749

Pda, její dlitelnost a nedlitel-
nost IV. 60

— její nájem IV. 58
— Zemdlská, jeií ochrana

IV. 52

Puncovny Ih. 235

Punktace I. 423, III. 480

— a pomr Mládoech k nim
III. 497

Psobnost, Správní zemských
snm Ih. 750

— zákonodárná zemských sn-
mu Ih. 7.34

Rada, archivní Ih. 150
— celní Ih.. 211
— Ministerská Ih. 662, Ih. 68— Ministerská její organisace a

psobnost Ih. 102

— Nejvyšší zdravotní c. k. II2.

142

— Musejní, Ústední V. 992
— Okresní školní c. k. Ih. 154
— Pojišovací Ih. 149

— pro povznesení živností lis.

186

— pro záležitosti obchodu s po-

travinami a nkterými ped-
mty užitnými II2. 144

— Prmyslová IV. 399
— prmyslová a zemdlská II2.

166, Ih. 187
— íšská Ih. 54, Ih. 566
— íšská, její kompetence dle

patentu únorového Ih. 102
— íšská, její kompetence dle

diplomu íjnového Ih. 78

73*
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— íšská, její kompetence v
stedním školství V. 532

— íšská, její rozpuštní Ih. 610
— íšská, její funkce Ih. 571
— íšská, její kompetence Ih.

571
— íšská, její uzavení Ih. 610
— íšská, mimoádná Ih. 132,

III. 297
— íšská, obeslání jeií Cechy

r. 1861 III. 229
— íšská rozmnožená Ih. 58,

III. 191
— íšská, užší III. 299
— Stálá pracovní II2. 184
— Státní Ih. 118. II2. 59
— Státní železniní II-.>. 212
— Školní Místní, ieií pravomoc

y. 249
— Školní okresní V. 250
— Školní Zemská V. 536
— Tpiná II2. 59
— Umlecká 11... 163
— Ústední pro chov koní IIj.

176
— Vládní Prozatímní v Cechách

r. 1848 III. 77
— Zemdlská pro království

eské \h. 167
— Zemdlská nro markrahství

moravské II-.-. 170
— Zemská školní c. k. II2. 154
— Zemská zdravotní c. k. II2.

141

— živnostenská IV. 399

Radikalism, státoprávní III. 321

Rady. Zemské Školní V. 562

Rakousko-Prusko, boj o pedá-
ctví v Nmecku I. 71

Rakousko-Uhersko, jeho vývoj
territoriální I. 32

— po stránce národnostní I. 184
— plošný rozsah I. 47

Randa, Ant. ministrem kraianem
III. 698

Realisté III. 515

— a Mladoeši III. 519
— jejich vstup do strany mlado-

eské III. 520
Reálky V. 468
Reforma, daová, Steinbachova

III. 536
— Volebin' Beckova III. 735
— Volební Hohenlohova III. 728

i — volební na rad íšské r. 1905
III. 707

— Volební za Windischgrátze
III. 558

Reformism IV. 501

Regál mincovní II2. 235
Regentství Ih. 557
Rechberg. J. B. hr., jeho politika

zahraniní I. 74

Rekatolisace v zemích eskvch
I. 642

Renta pozemková IV. 55
Rentabilita podnikli zemdl-

ských IV. 101

Renunciace arcivévody Fran-
tiška Ferdinanda III. 667

Repeal, tajný spolek III. 22
Reskript císaský z 12. zái

r. 1871 III. 390
Resoluce, Nymburská III. 562— Rjecká III. 727
Revisionism IV. 501

F^evolta nmeckých soudc proti

Stremayrovu naízení III. 780
Revoluce, její pojem I. 6
— Francouzská a vliv její na

eský národ ped r. 1848
III. 1

— vídeská íjnová r. 1848 III.

135

Rezek, Antonín, eský ministr

krajan III. 654

— odstupuie iako ministr krajan
III. 688

— jeho demisse III. 679

Rieger, F. L., jeho úast pi ka-
binetním listu z 8./IV. r. 1848
III. 38

— jeho osobnost III. 24
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— jeho projev o zahraniní poli-

tice Rakouska z r. 1870 III.

374
— autor deklarace III. 332
— jeho spis »Rakouští Slované

a Maai« III. 209— jeho názory o historicko-

politickvch individualitách

III. 205
— o reform volebního ádu na

snmu IIi. 849
— o samospráv okresní II2. 336
Rjeka, její národnostní ráz I.

232
— ve vyrovnání uhersko-chor-

vatském Ih. 445
Robota, její zrušení III. 36
Rodina a socialism IV. 587
— a stední škola V. 595
— její vytváení se V. 138
— jejich statistika I. 257
Ronge, Jan, jeho stoupenci

v Cechách III. 25
Rovnoprávnost jazyková I. 381
— jazyková, boj o ní ve škole

V. 281
— národnostní III. 455
— národnostní v Cechách III.

30
— obou jazykij na snmu II. 783
— ve školách, zápas o ni V. 227
Rozluka církve a státu I. 805
Rozpoet, jeho provisorium IIi.

680
— státní IIi 675

— státní, pomr správy k nmu
IIi, 673

Rozvoi. biologický, mládeže V.

67

— Mravní, mládeže V. 113

— Pohlavní, mládeže V. 84

Ruber, ministr spravedlnosti a

Cechové III. 639

Rumuni, jejich poet v Uhrách
I. 229, 232

— jejich pvod I. 203

— jeiich vývoi národnostní I.

243

Rusíni, iejich poet v Uhrách I.

232
— jejich poet v R. U. I. 22o
— ieiich vvvoj nár.odnostní I.

240
'< Rusko, jeho dohoda s Rakou-
!

skem I. 153

! Ryba, Vilém, redaktor »Nár. fi-

' st«, jeho úmrtí III. 788

.
Rád, Disciplinární, íšské rady

lil. 631

,

— jednací, parlamentu Ih. 614
i— jednací, íšské rady z r. 1861

IIi. 111

— jednací, snmovní v Uhrách
I IIi. 346

I

— Jednací, zemských snm
IIi. 751

— Obnovený celní IV. 221

I

— soudní Josefínský I. 378
— Spoleenský, Socialistický

IV. 746
— školní a vyuovací z 20.

srpna r. 1870 V. 254
— školní, definitivní V. 299
— Školní, Tereziánský V. 198
— Volební do prvního snmu

íšského III. 119— Volební, na snm eský, jed-

nání o nm r. 1905 III. 717
— volební od r. 1848 v R. U. Ih.

799
— volební pro království eské,

jeho návrh za Hohenwarta
III. 392

— Volební pro snm království

eského, ieho návrh z r. 1848

IIL 46
— živnostenský z r. 1859 IV.

266
— Živnostenský, jeho reformy

IV. 289
— Živnostenský, ieho oprava

za Beka III. 746
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ády pracovní 1\'. 902

Re. jednací íšské rady IIi. 616
— mateská, pi sítání I. 217
— vyuování V. 243
editelstva lesiiv a statkv, c. k.

II2. 179
— Státní, železniní, c. k. II2.

216
— c. k. dvorní a státní tiskárny'

II2. 24(3

— finanní okresní, c. k. II2. 116
— pošt a telegraf c. k. II2 202
— státního dluhu II2. 239
— státních budov, C. k. II2. 240
— stedních škol V. 540
— Ústední, c. k., školních

knihosklad II2. 160
— Zemská, finanní II2. 122
— Železniní, stavební, c. k. II2.

, 218
emeslo IV. 140

ízení, Mandátové IV. 312
— pikazovací IL. 243

Sa!m, Hugo, vdce hnutí stavov-
ského na Morav III. 40

Samospráva II2. 19, II2. 255
— agrární zájmová IV. 47 '

— anglická II2. 266
— cechovní IV. 173
— krajská II2. 20
— místní, iejí pomr k snmu

Ih. 756
— rakouská II2. 266
— školská V. 330
Sankce, Pragmatická lli. 161,

IIi. 546
— zemských zákon IIi. 778
Sbor. Poradní, pro záležitosti

parních kotl a píbuzných
odvtví II2 185

— poradní pro záležitosti vete-

rinární IÍ2. 174
— Poradní, pro zvelebování

živností IV. 400
Sbory. Poradní II2 135

—
• Poradní, pro záležitosti živ-

nostenských škol II2. 159
— Uitelské V. 541
— znalc ve vcech práva

autorského II2 164
— živnostenské. Poradní II2. 205
Sebevražednost mládeže V. 49
Secesse staroeská r. 1890 III.

503
Selfgovernement II2. 273
Senáty, soudní II2. 129

Schaeffle. A., o samospráv II2.

285
— ministr obchodu III. 379
— autor volební opravy III. 558
Scharschmidt, jeho iazvkový

návrh lH. 468
— jeho návrh jayzkový I. 421

Schmerling, Ant., ryt. státní mi-
nistr rakouský III. 221

Schonborn, jeho jazykové naí-
zení III. 497

Sprachenzwangsgesetz III. 244.

266
Schze, Svatováclavská. III. 28
Schvvarzenberg, F., jeho zahra-

niní politika I. 56
— ministerským pedsedou III.

145

Sirotci, pée o n V. 117

Sjezd, Slovanský v Praze r.

1848 III. 78

Skrejšovský, J. S.. proti politi-

cké passivit III. 438 ,— redaktor »Politik« III. 280
Slabomyslní V. 97
Sladkovský, Karel, vdce Mlado-
ech ill. 240

— representant krajního demo-
kratismu r. 1848 III. 50

Slavík, Jan, jeho návrh na zave-
dení všeobecného hlasova-
cího práva III. 542

— jeho návrh na zavedení vše-

ob. a rovného práva hlasova-
cího IIi. 878

Slováci, jejich poet a sídla I.

230
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Slované v R. U. 1. 19<J

Slovinci, jejich jazyková otázka
1. 438

— ieiich vvvoi národnostní I.

241
— jejich poet v R. U. I. 225

Slovin.ština, ei úední 1. 451

Služba, Obchodn statistická

v c. k. ministerstvu obchodu
II2. 197

Služné uitelské V. 291

Smír esko-nmeckv, pokus
o nj r. 1884 III. 464

— eskonmecký, pokus o nj
r. 1887 III. 474

— esko-nmecký. pokus o nj
r. 1889/90 III. 480

Siíatky, Smíšené I. 691

Snm, Chorvatský IIi. 406
— jeho rozpuštní Ih. 772
— moravský, první novodobý
^

III. 69
— První íšský III. 119
— Stavovský Moravský r. 1848

III. 40
— íšský v Kromíži III. 140

— Uherský \h. 310.

— Ústavoíiárný, království e-
ského r. 1848 III. 46

- zemský IIi. 732

Snmovna magnát Ih. 312
— panská IIi. 566
— panská, její pomr k sn-

movn poslanecké Ih. 583
— poslanecká Ih. 316, Ih. 566
— poslanecká, její pomr k sn-

movn panské Ih. 583

Snmy, jejich odroení Ih. 769
— jejich složení Ih. 759
— jejich svolání Ih. 768
— zemské, otázka ieiich obeslá-

ní III. 328
Socialism IV. 445
— a kultura tlesná IV. 725
— a mravnost IV. 684
— a náboženství IV. 668
— a národnost IV. 602
— a rodina IV. 587

— a stát IV. 581
— a umní IV. 713
— a vda IV. 694
— pedmarxovský IV. 485

Solidarita minister.stva Ih. 665
Soud, Králevinský Ih. 413
— íšský Ih 711, II2. 131

— Všeobecný apelaní II2. 54

Soudnictví IIi. 699
— dlnické IV. 922
Soudy, Dchodkové II2. 242

ejich neodvislost Ih. 700.

eiich organisace Ih. 741, II2.

128
— zvláštní II2. 129
— živnostenské II2. 130

Soustava, branná Ih. 224.

— Cechovní IV. 151

Spoleenstva, ieiich organisace
IV. .304

Spolenost, Israelská nábožen-
ská I. 793

Spolenosti, náboženské v R. U.

I. 737
— náboženské, jejich výhody I.

744
Spolek, rakousko-uherský celní

a obchodní Ih. 231

Spolky uitelstva škol obchod-
ních V. 921

Spor esko-nmecký I. 347

Spoitelna, Poštovní, c. k. II2.

209
Správa, berní II2. 115
— bezpenostní IV. 26
— finanní IV. 29
— její pomr k hospodáství a

rozpotu státnímu Ih. 673
— ieií význam pro politiku II2. 1

— "Místní, v Uhrách II2. 392
— náboženská IV. 27.

— národohospodáská IV. 27
— osvtová IV. 27
— policeiní IV. 27
— Politická II2. 80
— Rakouská, její pojem II2. 10
— sociální IV. 28
— spolených financí Ih. "203.
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'— spravedlnosti IV. 25
— Stedoškolská, její právní zá-

klad V. 531
— trestní IV. 26
— Veejná IV. 24
— Veejná, její vývoj v zemích

eských \h. 18
— vnitní IV. 25
— vojenství IV. 25
— Zemská, stedního školství V.

562
— zevní IV. 24
— záležitostí zahraniních IV.

24
— Zempanská, její zodpovd-

nost IIi. 757
Springer, Rud., o místní správ

v Uhrách II2. 392
Srbochorvaté, jejich vývoj ná-

rodnostní I. 242
Srbové, jejich poet v R. U. I.

225
— jejich poet v Uhrách I. 232
Stadion, Fr. hr., ministr vnitra

III. 147

Stanice, Pozorovací V. 115
Staroeši, bilance jejich politiky

III. 505— jejich pád III. 522
— jejich secesse r. 1890 III. 503
Starokatolíci I. 741
Stát eský, jeho territoriální vý-

voj I. 35
— eský ped r. 1848 III. 2— jeho pomr k církvi I. 12— jeho pomr k církvi v R. U.

I. 719
— jeho pomr k národnosti I. 14— jeho pomr ke kulturním sna-

hám I. 15
— klassický IV. 6— maarský národní I. 511
— moderní, jeho úkolv IV. 1,

IV. 18

— iModerni kulturní IV. 11— patriarchální IV. 3— patrimoniální IV. 4— policejní IV. 8

— právní IV. 9
Stát a socialism IV. 581— a škola stední V. 528— Socialistický budoucnosti IV.

746
— theokratický IV. 4— uherský, jeho territoriální

vývoj I. 37
Statek, Obecný IV. 56— Veejný IV. 56
Statistika, Náboženství a církev-

ní R. U. I. 678
— národnostní R. U. I. 215
Statky, Ddiné selské IV. 83
Stav, Obležení v Praze r. 184S

III. 117
— obležení v Praze r. 1849

—

1853 III. 170
— Selský, jeho vývoj sociální

v Cechách IV. 40
— výjimený nad Prahou a

okolím r. 1893 III. 551

Stavby, domácí obvyklé, pée
o n V. 818

Stefano, St., mír I. 106
Stein. L. o samospráv Ila. 28S
Sthování, eské na nm. pudu

I. 317
— národ I. 187

Stipendia obchodn školská V.
917.

Strana agrární, jeli ustaveni
III. 633

— eská lidová, ieií ustavení
III. 634

— národn sociální, její usta-

vení III. 634

— Radikáln-státoprávní, její

ustavení III. 613

— Pokroková, ieií program lil.

549

— politické na snmu íšském
r. 1848 III. 127

Stráž, Finanní Ilu. 233

Stremayr, jeho jazyková na-
ízení 1. 413, III. 454
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— ministerským pedsedou III.

442
Strobach, A., president íšského

snmu III. 143

Sl, monopol státní II2. 237
Surtaxa na cukr IIi. 244
Svaz Spoleenstevní IV. 307
Svenství IV. 79
Svoboda slova Ih. 596
— živnostenská IV. 266
— živnostenská, její obmezení

IV. 334
Széczen, Ant., jeho formulace

historicko-politické individua-

lity Ih. 65
— Ant., jeho theorie historicko-

politickvch individualit lil.

197

Šembera, A. V., jeho innost
v Moravské Jednot III. 121

Škarda. Václav, jeho innost
jako pedsedy výkonného
výboru mladoeského III.

704
— Václav o jazykovém pro-

gramu eském I. 462
SkoIa a centralismus V. 203
— a germanisace V. 203
— a politika V. 331

—, její ráz a duch konfessionální

V. 235, 241

— její znárodnní V. 327
— menšinová V. 290
— Mšanská V. 303
— Mlynáská V. 838
— stední a církve V. 5irt

— stední a národ V. 567
— stední a stát V. 528
— stední a zem V. 548
— Stední, její druhy V. 45S
— stední, její pomr ke škole

obecné V. 450
— Stední, její úel V. 444
— útok kíerikální proti ní ÍII.

462

Školství menšinové V. 335
— obchodní V. 841

, dnešní ieho úprava V.

873, V. 914
, ieho poátky V. 841

— —, ieho vývoj v 1. 1888—1899
V. 853

— Odborné V. 607
— prmyslové V. 672
—, Vysoké eské V. 932
— Vyšší díví V. 591
— Zemdlské V. 607
— živnostenské pokraovucí,

jeho organisace V. 753
Školy, Díví prmyslové, ku-

chaské a hospodyské V.

832
— Hospodáské, Nižší V. 648
— Hospodáské, Stední V. 647
--- krajkáské V. 830
— kuchaské a hospodyské V.

812
—.kupecké pokraovací V. 878
— lesní V. 92
— Mšanské, iejich organisace

V. 248
— Školy, náklad na n V. 243

— Obchodní díví V. 909
dvoutídní V. 883
Vysoké V. 898

— odborné IV. 370
— pokraovací V. 306
— pro kovový prmysl V. 831

— pro neduživé V. 91

— pro emesla stavební a umlá
IV. 370

— pro tkalcovství a pletaství
V. 831

— pro zpracování deva V. 831

— Prmyslové IV. 228
— Prmyslové Pokraovací IV.

369

— Prmyslov?, Státní IV. 370
— reální V.' 683
— rozmanitého prmyslového

cíle V. 831
— emeslnické IV. 370
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— Státní, pro emesla stavební
a umlecká V. 830

— Státní Prmyslové V. 828— Stavební í^emeslnické V. 801
— stední, jejich poet a eský

národ V. 575
— Stední, jejich editelství V.

540
— Textilní V. 806
— Všeobecné emeslnické V.

833
— Vysoké zemdlské a lesni-

cké V. 643
— Živnostenské Pokraovací

V. 833
Šlechta a hnutí buržoasie v Ce-

chách r. 1848 III. 44
— a mladoeští poslanci III.

557
— Konservativní III. 187
— konservativní a její pomr

k lidovým politikum eským
III. 208

Šlesvik-HoLštýn, jeho pomr
k Nmecku I. 76

Šolc, J., jeho návrh národnostní
I. 426

Špindler, Ervín. proti politické

passivit III. 429

Taaffe, Eduard, len kabinetu
Stremayrova III. 442

— Eduard hr., jeho osobnost III.

343
— Eduard hr. ministerským

pedsedou III. 448
— jeho volební oprava Ih. 880
Tabák, monopol státní II2. 236
Tabely, Manufakturní IV. 232
Tarif, Celní Ih. 234
Tatai v Uhrách I. 204

Technika, Brnnsl<á V. 960
—, Pražská V. 958

Technikové, Lesní II2 176
Techniky V. 954
Telefon II2. 200

Telegraf 11;.. 200
Telegrafnictví Ih, 247
Terst, íšské msto, bezpro-

stední Ih. 732
Thun, Fr. hr., jeho návrh zásad

o upravení otázky jazykové
I. 432

— Fr. hr. ministerským ped-
sedou III. 628

— Fr. hr., jeho jmenování e-
ským místodržitelem III. 478

— Fr. hr.. ieho školské výnosy
III. 567

— Lev hr., zemský president
v Cechách r. 1848 III. 51— Lev hr., ministr vyuování
III. 173

— Lev hr., jeho školská politika

V. 221

Titul, historický jednotlivých
království Ih. 730

Tobolka. Zdenk, o djinách e-
ské politiky nové doby III. 1

, o úkolech eské politiky

v píin státního knihovni-
ctví vdeckého V. 1020

Tolerance, náboženská v R. U.
I. 671

Tomek, V. V., jeho nrogram
jazykový I. 382

— V. V., prostedník mezi J. J.

Clam-Martinicem a dr. Fr.

L. Riegrem III. 212
Továrna, její pojem IV. 235
Tridentinum, provádní jeho

ustanovení v zemích eských
I. 626

Trojan, A. P., jeho osobnost III.

24
— A. P., jeho návrh jazykový I.

420
— A. P., jeho návrh kabinetního

listu III. 38
Trojspolek, postavení eské de-

legace k nmu I. 176— jeho obnova r. 1902 I. 158
— jeho poátek I. 112
Truck, jeho zákaz IV. 907
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Trutnov, krajský soud III. 544
Týrání dtí V. 10.

U.

Uednictví, jeho úprava IV. 301
— Živnostenské, pée o n IV.

374
Uilišt pro dvata v živno-

stenském povolání V. 834
— Prmyslová Odborná V. 817
— Prmyslová ústední IV. 371

Uení, eské pro vdy politické

V. 954
Uitel a školská politika V. 323
Uitelé, jejich služné V. 291
Uitelky, jejich vzdlání na dív-

ích školách prmyslových
V. 812

Uitelstvo, eské, jeho kulturní

program V. 293
— eské, jeho literární podniky

V. 318
— eské, jeho organisace V. 311
— eské, jeho styky se Slovan-

stvem V. 297
— jeho politické snahy V. 257
— Stedoškolské, jeho požadav-

ky V. 598
Uhry po stránce konfessiiní I.

712
— poet obyvatelstva I. 229
Ulbrich, jeho návrh na uor^vení

jazykové otázky v Cechách
I. 431

— o krajském zízení II2. 380
Umní a socialism IV. 713
Universita, eská, iejí zízení

lII. 455
— Olomoucká V. 945
— Pražská V. 940
University V. 932

— na Morav a bar. Qautsch III.

704

Úad. C. k. pro zvelebování živ-

ností V. 835
— hlavní zkušební, C. k. lis. 236
— Patentní, c. k. II2. 194

— pro statistiku obchodu vnitro-

celního, C. k. II2. 199
— pro statistiku práce II2. 184
— Ústední pro dirigování voz

rakouských státních drah,

C. k. II2. 219
Úadové, Státní, potravní dan

tna áe II2. 231

Úady. Berní II2. 119
— Cejchovní II2. 206
— Celní II2. 232
— Dchodkové II2. 234
— horní II2. 179—

• krajské v Cechách II2. 39
— Policejní II2. 136
— poštovní II2. 200
— pro agrární operace II2. 171

— pro vyuování poplatk, c. k.

II2. 234
— puncovní II2. 235
— Školské II2. 152

-^ Vrchnostenské II2. 38
Úedníci pro evidenci katastru

II2. 224
Ústav, C. k. vyuovací a pokus-

ný pro košikáství V. 810
— pro dti skrofulosní v Luži

V. 95
Ústava dubnová (Pillersdorova)

z r. 1848 IIi. 11

— Chorvatská Ih. 270
— Oktrojovaná z 4. bezna 1849

IIi. 27
— Prosincová IIi. 133, Ih. 451,

III. 313
— Uherská Ih. 270
— únorová (Schmerlingova) Ih.

99, III. 222
— Zemská Ih. 723
— zemská eská z r. 1848, její

návrh III. 53
Ústavy pro zvelebování živností

IV. 361
— Technické V. 683
— Ústední Prmyslové V. 825
— Všeobecné pro zkoumání po-

travin c. k. II2. 143

Útulny. Uednické IV. 379
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Ov, Zemdlský IV. 91
— Živnostenský IV. 386
Území, Nmecké, v Cechách I.

294
— státu pedlitavského Ih. 491

V.

Válka francouzsko-nmecká III.

357
— prusko-rakouská r. 1866 I. 83,

III. 269
— rusko-turecká I. 103
Valuta IIi. 250
Vaterland, Das, nmecký denník

konservativní III. 197
Vavínek, Fr., Jeho výklad dneš-

ního státního zízení králov-
ství a zemí na rad i^íšské za-
stoupených IIi. 451

— o ústav R. U. II i. 1

Velkoprmysl v Rakousku, ieho
poátky IV. 201

Vda a socialism IV. 694
Vtšina kvalifikovaná pi hlaso-

vání v parlament IIi. 628
— Parlamentní IL. 696
Virilisté na snmích Ih. 759
Vláda, Zemská, Chorvatská Ih.

410
Vlády, Krajské II-.. 365
Vlastnictví, jeho vývoj IV. 53
Vlaši, jejich poet v R. U. I. 225
Vlaši, jejich vývoi národnostní

I. 242
Volba krále v eských zemích

IIi. 556
Volby do radv íšské r. 1907 III.

771

— iich provádní v Uhrách IIi.

337
— Pímé do íšské rady III. 424
— Pímé, jejich uzákonní Ih.

860

— pímé, pokusy o n Ih. 854
— z nouze Ih. 856

Voliové, ptizlatoví na snme
eském Ih. 870

Vraždy dtí V. 8
Vrbani, F., o financích chorvat-

ských Ih. 426
Výbor, Kárný Ih. 632— Národní III. 44— Ústavní prvního íšského

snmu III. 159
— Zemský Ih. 733, Ih. 785— Zemský, jeho poátek II2 50
Výchova, Ochranná, mládeže V.

141

— politická I. 16
— Státoobanská V. 438
Vychovatelny mládeže V. 150— venkovské V. 111, 589
Vykoisování, Prmyslové mlá-

deže V. 27
—, uení o nm IV. 513
Výnosy školské Thunovv III.

567
Výplata mzdy IV. 904
Výroba. Domácnosíní IV. 140
— Primyslová IV. 137
-- Technická v zemdlství IV.

101

Výrobky škol prmyslových, je-

jich zužitkování V. 820
Vyrovnání rakousko-uherské r.

1907 III. 777
— s Uhry za Thuna III. 644
— Uhersko-chorvatské Ih. 361

Výstavky, Uednické IV. 379
Výstavy. Koovné V. 804
— žákovských prací V. 823
Vyuování, Koovné, maloživno-

stenstva IV. 373 •

— Soukromé, zákon o nm V.

586
— Zemdlské, koovné V. 657

Vyvlastnní, uení Marxovo
o nm IV. 540

Vývoj, Církevní R. U. I. 527

— Náboženský R. U. I. 527
— národnostní v Pedlitavsku

I. !?>?>

— Národopisný Rakousko-Uher-
ska I. 184
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Vzájemnost slovanská r. 1867
III. 317

Vzdlání, Všeobecné, Rozumové
V. 448

Vzdlávání. Prmyslové IV. 365

W.

Weher. eský místndržitel, III.

461

Wesseiényi, Mikoláš, o uherské
a slovanské národnosti I. 483

Windischgrátz, Alfred, minister-
ský pedseda III. 553

— jeho volební oprava IIi. 884
VVinter, Lev, o dlnickém zá-

konodárství rakouském IV.

831
— o ádech volebních od r. 1848

IIi. 799
Wittek, prozatímn stojí v ele

kabinetu III. 651

Zákon, Finanní IIi. 675
— jazykový uherský I. 499
— Vodní za Koerbra III. 672

Zákonodárství, Dlnické, Ra-
kouské IV. 831

— Pojišovací IV. 937
— Stedoškolské, Zemské V. 548
— zemské v píin živnosten-

ského školství pokraovacího
V. 739

— Živnostenské v Rakousku do
r. 1859 IV. 245

Zákony, Kvtnové z r. 1868 I.

735
— Rámcové Ih. 737

Záležitosti íše, podmínn spo-
lené Ih. 205

— íše, nezmniteln spolené
Ih. 194

— íše smluvní upravované
zvláštními zákony Ih. 248

— smluvní íše, upravované
v obou polovinách dle stej-

ných, obas smluvených zá-
sad Ih. 226

— spolené, upravované obapol-
nou dohodou Ih. 213

— vojenské, íše Ih. 198
-— zahranin, íše Ih. 195

Zastoupení, Pomrné, menšin na
Morav Ih. 910

Zastupitelstva, Záimová, prmy-
slová IV. 391

»Zde«, hlášení voják III. 640
Zdravotnictví, orgány státní

k jeho provádní Ih. 140

Zeithammer, A. O., lex III. 460
Zem alpské, jejich territoriální

vývoj I. 38

Zemdlství, jeho záimy vzhle-

dem k Uhrám IV. 120

Zkouška, Maturitní V. 496
Zkoušky, Mistrovské IV. 303
— Theoretické státní po stránce

jazykové I. 425
— Uednické IV. 379
Zkušebny pro runí zbran

stelné, C. k. Ih 208
Zloin, dtský V. 134

Zpustlost mládeže V. 116

Zízení, hradské Ih. 19

— Krajské v Cechách II2. 352
— Obecní II2. 19, Ih. 69
— Obnovené I. 366, Ih. 33
— rodové II2. 19
— Zemská Ih. 724
— zemské z r. 1860 Ih. 92

Žáek, J., ministrem kraianem
III. 786

Žákyn lycejní, jejich oprávn-
nost V. 508

2alud, Augustin, o kulturní poli-

tice eské a museích V. 964
2eleznice Ih. 241

Zeny, jejich práce v dob ce-

chovní IV. 167
— jejich pipuštní k vyuování

prmyslovému V. 811
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— práce jejich IV. 861

2idé, jejich mna pirozená I.

706
— jejich právní postavení ped

r. 1859 IV. 252— v R. U. I. 206

2ivanský, Theodor, o nábožen-

ské a církevní statistice R. U.

I. 678

— o národnostní statistice R. U.

I. 215

OPRAVY.

Na str. 933. ádek 6. shora má býti správné theologii místo

medicínu.

Na str. 996. ádek 5. zdola má býti správn v Košicích místo

v Košíích.
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